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Více nežVíce než
polovina lékůpolovina léků
bez doplatkubez 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.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Stoptussin kapky  
a Stoptussin sirup jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• díky kombinaci 2 účinných látek tiší suchý 
dráždivý kašel a zároveň napomáhá odkašlávání

• k užití u dětí od 6 měsíců

Stoptussin kapky, 50 ml

V nabídce také Stoptussin sirup,  
180 ml, za 129 Kč.

*Na základě studie in vitro.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám už po 1 minutě*

• snížení bolesti v krku po pěti minutách 

Strepsils Med a Citron
24 pastilek

V nabídce také Strepsils Mentol a Eukalyptus, 24 pastilek,  
a Strepsils Pomeranč s vitaminem C,  24 pastilek, za 129 Kč.

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama 
na léčivé přípravky. Nosní spreje obsahují xylometazolin-hydrochlorid a jsou 
k nosnímu podání. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko.

• rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje nosní sliznici 
díky obsahu kyseliny hyaluronové ve formě sodné soli

• bez obsahu konzervačních látek

Olynth® HA 0,1 %
nosní sprej, roztok, 10 ml

V nabídce také ostatní druhy Olynth® za ceny od 75 Kč.

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 119 Kč

79  Kč
Akční cena



www.drmax.cz

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví
Před použitím čtěte příbalový leták.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

• léčí vlhký kašel
• sirup s třešňovým aromatem
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích 

cestách a usnadňuje jeho vykašlávání
• pro děti od 2 let, dospívající a dospělé

ACC® 20 mg/ml 
sirup, 200 ml

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

• k úlevě od bolesti hlavy, zubů,  
svalů, kloubů a menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí zánět

Algirin
500 mg tablety
10 tbl.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci 
a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis 
extractum 200 K.

• prevence a léčba  
chřipkových  
stavů, jako jsou  
např. horečka,  
zimnice, bolest  
hlavy, únava  
a bolesti svalů

• bez věkového omezení

• může se užívat během  
těhotenství a kojení

Oscillococcinum®
6 dávek

V nabídce také Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 
10 sáčků, za 159 Kč a Coldrex Horký nápoj 
Citron, 10 sáčků, za 159 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu 
užití. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

• horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, který 
uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení

• snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy,  
bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos

Coldrex  
MAXGrip  
Citron, 10 sáčků

V nabídce také 
Mucosolvan® junior, 
100 ml, za 99 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou ambroxoli 
hydrochloridum k vnitřnímu užití.

• rozpouští hlen

• usnadňuje vykašlávání

• chrání před dalším zahleněním

Mucosolvan® 
pro dospělé 
100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

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

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli 

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• odstraňuje příznaky chřipky  
a nachlazení, jako jsou horečka,  
ucpaný nos, bolest hlavy a bolest v krku

• nezpůsobuje ospalost

• bez umělých barviv

PARALEN® GRIP  
horký nápoj citrón 
650 mg / 10 mg 
12 sáčků

V nabídce také PARALEN® GRIP horký nápoj echinacea a šípky 
500 mg / 10 mg, 12 sáčků, PARALEN® GRIP  horký nápoj 
pomeranč a zázvor 500 mg / 10 mg, 12 sáčků a PARALEN® GRIP 
horký nápoj NEO 500 mg / 10 mg, 12 sáčků, za 139 Kč.

V nabídce také ACC® 20 mg/ml, sirup, 100 ml, za 89 Kč.

V nabídce také Olynth®  
PLUS 0,5 mg/ml + 50 mg/ml  
nosní sprej, roztok, 10 ml, za 99 Kč.

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Reklama na léčivé přípravky. Nosní spreje, roztoky, obsahují  
xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol a jsou k nosnímu podání.

• uvolňuje ucpaný nos
• podporuje hojení poraněné  

nosní sliznice
• chrání nosní sliznici
• bez obsahu  

konzervačních látek

Olynth® PLUS 1 mg/ml  
+ 50 mg/ml nosní  
sprej, roztok, 10 ml

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

-139  KčBěžná 
cena 139 Kč/ks

69,50  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-20  KčBěžná 
cena 129 Kč

109  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena
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Zdravě 
do nového roku
Je tu leden a s ním nový rok, nové začátky a mnohá předsevzetí. Čas zimních radovánek, 
ale také plískanic a četných nachlazení. Aby Vám sílu do plnění novoročních předsevzetí 
nevzala chřipka či nachlazení, nezapomeňte na svůj imunitní systém. Dopřejte si dostatek 
ovoce, zeleniny a ryb a místo studeného nápoje si doma připravte třeba šípkový čaj. 
V případě prvních příznaků nachlazení zasáhněte hned v samém počátku vhodným 
léčivým přípravkem a zvolněte pracovní tempo. Přejeme Vám, ať máte dost sil plnit svá 
novoroční předsevzetí a vykročíte zdravě do nového roku.

www.drmax.cz

Zdravotnické prostředky.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnými 
látkami paracetamolum a coffeinum k vnitřnímu užití.

• snižuje horečku a přináší  
úlevu od příznaků chřipky a nachlazení,  
jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku

• nedráždí žaludek

Parapyrex 
Combi 
500 mg / 65 mg 
30 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý  
přípravek s účinnou látkou suchý extrakt z břečťanových listů k vnitřnímu užití.

• pro léčbu  
produktivního kašle

• pomáhá uvolnit hlen 
a usnadňuje vykašlávání

• rostlinný léčivý přípravek

Hedemax  
sirup, 120 ml 

V nabídce také Dr.Max Mořská voda Isotonický nosní 
sprej, 30 ml, a Dr.Max Mořská voda Isotonický nosní 
sprej Baby, 30 ml, za 79 Kč.

• nosní sprej pro uvolnění a vyčištění 
nosu a nosních dutin při nachlazení

• vhodné pro děti od 6 let

Dr.Max 
Mořská voda 
Hypertonický 
nosní sprej
30 ml

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Doplněk stravy se sladidly. (1 tbl. = 7,48 Kč)

• připravený  
z nejčastějších původců  
onemocnění dutiny  
ústní, hrdla a dýchacích  
cest, s vitaminem C

• pro děti od 6 let, mladistvé a dospělé

Imudon 
Neo
40 tbl.

Preventan® 
Akut, 30 tbl.  
S medvědí silou 
do období  
plískanic.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

• k akutnímu užívání

• originál s obsahem 
patentované látky 
ProteQuine® a vitaminu C, 
který přispívá ke správné 
funkci imunity

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. 

Celaskon®  
tablety 250 mg  
100 tbl.
• vitamin C podporuje přirozenou  

obranyschopnost organismu v zimním období

• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání, v těhotenství, při kojení, namáhavé 
práci, sportu, infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří a u kuřáků

Doplněk stravy. (1 cps. = 8,97 Kč)

• obsahuje první mateřské  
mléko – mlezivo (garance 30 % imunoglobulinů)

• nové, vylepšené Barny’s Kolostrum  
s patentovaným beta-glukanem Yestimun®

Barny’s® 
Kolostrum 
s beta-glukany
30 cps.

Pečlivě čtěte informace  
na obalu. Léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• směs užívaná při nemocech 
z nachlazení, při zánětech 
dutiny ústní a horních 
dýchacích cest

• bylinný čaj s kanadskými brusinkami

Megafyt 
Čajová směs  
při nachlazení  
20× 1,5 g

Urosept  
Bylinný čaj
20 nálevových sáčků

Doplněk stravy. (1 tob. = 4,98 Kč)

• obsahuje 200 mg přírodního  
betaglukanu, 150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D, 
který přispívá k normální funkci imunitního systému

• betaglukan je kvasničného původu  
s garancí čistoty minimálně 80 %

• pro dlouhodobé užívání

Betaglukan 
IMU 200 mg 
60 tob.

Doplněk stravy. (1 sáček = 2,45 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,98 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.

V nabídce také Preventan® Junior 
Akut, 30 tbl., za 159 Kč. (1 tbl. = 5,30 Kč)

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,08 Kč)

• originální hlíva od českého výrobce bez příměsí 
a konzervačních látek

• s deklarovaným množstvím betaglukanů 
a 3 probiotickými kmeny v počtu 10 mld.  
živých mikroorganizmů v denní dávce

TEREZIA 
Hlíva ústřičná + lactobacily
60 + 60 cps.

-100  KčBěžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

-60  KčBěžná 
cena 329 Kč

269  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 369 Kč

299  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 469 Kč

369  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 55 Kč

45  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 65 Kč

49  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol a kofein, Panadol Novum 
500 mg obsahuje paracetamol.

• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zubů, při menstruaci a bolesti svalů, 
kloubů a v krku při onemocnění horních cest dýchacích 

• začíná se vstřebávat již za 10 minut

Panadol 
Extra Novum  
500 mg / 65 mg, 30 tbl. 

V nabídce také Panadol Novum 500 mg, 24 tbl., za 35 Kč.V nabídce také Olfen 140 mg 
léčivé náplasti, 10 ks, za 299 Kč.

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

• tlumí bolest a zánět

• ke zmírnění bolesti hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů a menstruační bolesti

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 
100 tbl.

Kosmetický přípravek.

• bezpečně a dlouhodobě  
pomáhá při ztuhlosti  
svalů a kloubů a navozuje 
svalovou relaxaci

Kapsaicinová 
náplast  
12 × 18 cm

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Olfen, gel 100 g je léčivý přípravek s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

• přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let

Olfen, gel 
100 g

Pečlivě čtěte příbalový leták. Olfen 140 mg léčivé náplasti jsou léčivé 
přípravky s účinnou látkou sodná sůl diklofenaku ke kožnímu podání.

• léčivá náplast pro úlevu od bolesti svalů a kloubů končetin

Olfen 140 mg  
léčivé náplasti, 5 ks

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  
20 tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

ATARALGIN 
tablety 
50 tbl.
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• snižuje svalové a psychické napětí

V nabídce také Aulin 
gel, 50 g, za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou nimesulid ke kožnímu podání.

• gel proti bolesti měkkých  
tkání pohybového aparátu

• ulevuje od bolesti, 
působí proti zánětu

• zklidňuje namožené svaly a šlachy

Aulin gel 
100 g

-30  KčBěžná 
cena 189 Kč

159  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena
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Dlouhodobě 
snížené  

ceny
Sinupret 
forte 
20 tbl. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Čtěte pečlivě příbalový leták.  
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.

Doplněk stravy. (1 cps. = 7,82 Kč)

Sarapis Soja 
60 cps. 

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

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Vincentka
přírodní, 0,7 l

Zaječická hořká 
500 ml
Minerální voda. (100 ml = 5,80 Kč) Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Wobenzym 
800 tbl.

Doplňky stravy. (100 ml = 4 990 Kč)

BioGaia 
10 ml

V nabídce také BioGaia  
s vitaminem D 10 ml, za 499 Kč. 

-30  KčBěžná 
cena 499 Kč

469  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena -10  KčBěžná 

cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-300  KčBěžná 
cena 2 850 Kč

2 550  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena
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Doplňky stravy.

• vitamin C přispívá k normální  
funkci imunitního systému

• s postupným uvolňováním  
až 12 hodin

Dr.Max
Vitamin C
Long Effect
500 mg, 30 cps.

www.drmax.cz
Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených  

na této straně zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 
0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.  

Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

*Při příjmu 250 mg DHA denně.

Doplněk stravy.

• rybí olej z tresčích jater

• obsahuje DHA, která přispívá 
k udržení normální činnosti 
mozku a zraku*

• s obsahem vitaminů A, D, E

• citrusová příchuť

Dr.Max  
OMEGA 3  
rybí olej, 250 ml 

Kosmetické přípravky.

• Intensive – pro ochranu dásní

• Sensitive – komplexní péče o citlivé zuby

• Whitening – intenzivní odstraňování skvrn

Dr.Max  
PRO32  
Zubní pasty 
více druhů  
75 ml

Doplněk stravy.

• obsahuje osemení jitrocele indického, 
který přispívá k normální funkci střevního 
traktu a správnému vyprazdňování

Dr.Max  
Psyllium Drink 
RAPID, 10 sáčků 

Doplněk stravy.

• extrakt z listů morušovníku bílého, 
který přispívá ke správnému  
metabolismu glukózy

• zinek a chrom přispívají k normálnímu 
metabolismu cukrů, tuků a bílkovin

Dr.Max 
Glucea, 60 tbl.

Doplněk stravy.

• cholin přispívá k udržení normální funkce 
jater a ke správnému metabolismu tuků

Dr.Max  
Silymarin Premium
30 cps.

Doplněk stravy.

• železo přispívá ke správné 
tvorbě červených krvinek 
a hemoglobinu

• velmi dobře vstřebatelné

• vhodné pro těhotné  
a kojící ženy

Dr.Max  
Iron fruit
245 ml

Doplňky stravy.

• vitaminy B1, B2 a B7 přispívají  
ke správné činnosti nervové soustavy

• vitaminy B3 a B5 napomáhají ke snížení míry únavy a vyčerpání

Dr.Max 
B-komplex 
Forte, 100 tbl. 

Doplněk stravy.

• magnesium přispívá ke zmírnění únavy  
a vyčerpání a k normální činnosti svalů

• vitaminy skupiny B (B1, B6 a B12) přispívají k normální 
funkci nervové soustavy a k normální psychické činnosti

Dr.Max 
Magnesium 400 
Sticks
30 sáčků

V nabídce také Dr.Max Vitamin C Long Effect, 60 cps., za 199 Kč.V nabídce také Dr.Max B-komplex Forte, 20 tbl., za 49 Kč.

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

219  Kč
Běžná cena za 1 ks

79  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

169  Kč
Běžná cena za 1 ks

119  Kč
Běžná cena za 1 ks

249  Kč
Běžná cena za 1 ks
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Sleva až 
polovina 
z doplatku 
na recept. 
Pro každého.
Každý den.*

*Sleva je poskytována po  předložení Karty výhod Dr.Max ve  formě neuplatnění 
maximální obchodní přirážky a  vztahuje se na  léky hrazené z  prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při 
výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze 
poskytnout mj. v  případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka 
lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na  úrovni nákladů, které 
Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách 
či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.
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Novoroční 
předsevzetí

Doplněk stravy. (1 tob. = 13,30 Kč)

• obsahuje kombinaci látek s významným  
synergickým účinkem

• přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti, 
metabolismu tuků, potlačení chuti k jídlu

• pomáhá zvýšit čilost, bystrost 
a vytrvalostní výkon

Diterpex® 
Rapid 
30 vega tob.

Rychlé hubnutí  
bez pocitu hladu

V nabídce také Lipoxal Radical, 180 tbl., za 849 Kč.  
(1 tbl. = 4,71 Kč)

1Zelený čaj.   2Vinná réva.
Doplňky stravy. (1 tbl. = 5,54 Kč)

• radikální spalování tuků1

• snížení hmotnosti1

• redukce celulitidy2

Lipoxal  
Radical
90 tbl.
Přestaňte hubnout, zhubněte! 

*Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lisované pastilky a léčivé žvýkací gumy jsou léčivé přípravky s účinnou látkou  
nikotin-resinát k užití v ústní dutině. Transdermální náplasti jsou léčivé přípravky s účinnou látkou nikotin k vnějšímu použití. 

• pomoc při odvykání kouření

• uleví od náhlé chuti na cigaretu

• zmírňují abstinenční příznaky

NiQuitin Clear 21 mg 
transdermální náplasti, 7 náplastí

V nabídce 
také NiQuitin 
Freshmint 4 mg, 
léčivá žvýkací 
guma, 100 ks, 
za 599 Kč.

NiQuitin mini 4 mg, 
lisované pastilky, 
20 pastilek

KOMBINOVANÁ TERAPIE

Náplasti přípravku NiQuitin  
Clear se mohou používat buď  
samostatně, nebo v kombinaci s orálními  
formami nikotinu. Kombinovaná terapie poskytuje větší  
šanci přestat s kouřením než samotné náplasti.*

Udělej něco neobyčejného!

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette® Icemint Gum, lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg a orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního 
ovoce 1 mg/dávka obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg / 16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 

informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

Přestaň kouřit
jednou provždy!
PŘEKONEJ PRVNÍ TÝDEN 
A MÁŠ 9× VĚTŠÍ 
ŠANCI USPĚT

M
AT

/7
52

4/
11

/2
01

9

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

Roztok 13,2 ml

Nicorette® Mint 4 mg 
lisované pastilky

Balení: 20 ks

Nicorette® invisipatch 
25 mg / 16 h transdermální náplast

Balení: 7 ks

V nabídce také Nicorette® Icemint Gum 2 mg, léčivá žvýkací guma, 105 ks, za 749 Kč. Nicorette® Classic Gum 4 mg, léčivá 
žvýkací guma, 105 ks, za 749 Kč. Nicorette® Classic Gum 2 mg, léčivá žvýkací guma, 105 ks, za 749 Kč. Nicorette® FreshFruit 

Gum 2 mg, léčivá žvýkací guma, 30 ks, za 249 Kč. Nicorette® FreshFruit Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma, 30 ks, za 249 Kč.

Nicorette® 
Icemint gum 4 mg

Balení: 105 ks

PRVNÍ
TÝDEN

bez cigarety

výzva

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 449 Kč

399  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 229 Kč

189  Kč
Akční cena

419  Kč
Akční cena

179  Kč
Akční cena

499  Kč
Akční cena

749  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví
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 89 Kč.

• granule vyrobené moderní technologií, jejichž 
účinná látka se rychle dostává do zažívacího traktu

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Iberogast jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.09.2019.1728.

• efektivně ulevuje od nadýmání, pocitu plnosti, 
křečí nebo bolesti břicha, bolesti žaludku 
i od nevolnosti

• 1 řešení na 6 zažívacích potíží

Iberogast®
20 ml 
Abyste léčili různé zažívací  
problémy, stačí užít JEDINÝ lék!

V nabídce také Iberogast® 
50 ml.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 0,30 Kč)

• osvědčený produkt 
od roku 1958 
z pivovarských 
kvasnic v praktickém 
uzavíratelném sáčku, 
oceněný jako Volba 
spotřebitelů 2018 
a Czech Superbrands 
Award 2018 a 2019

Pangamin 
klasik 
200 tbl.

Potravina pro zvláštní výživu, 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 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání

• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící

Magnesii 
lactici 0,5 tbl. 
Medicamenta 
100 tbl.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely. (100 g = 27,22 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 22,9 Kč)Doplňky stravy. (1 tbl. = 1,43 Kč)

• nutriční strava 
pro podporu organismu

• bez lepku a laktózy

• se zlatobýlem pro podporu 
správné funkce močových cest

• obohaceno o extrakt z kanadských brusinek

• „sluneční vitamin D“ pro podporu 
správné funkce imunity, udržení 
zdravých kostí, zubů a pro 
normální vstřebávání vápníku

• denní dávka v 1 malé tabletce

Nutrikaše 
probiotic  
natural,  
3× 60 g

Urinal Akut
10 tbl.

Swiss NatureVia® 
VITAMIN D3 – 
Efekt 1 000 I.U.
90 tbl.

V nabídce více druhů.

V nabídce také Swiss 
NatureVia® VITAMIN D3 – 
Efekt Kids, 60 tbl., za 159 Kč. 
(1 tbl. = 2,65 Kč)

Doplňky stravy. (1 cps. = 5,97 Kč)

• komplex 6 kmenů  
laktobacilů a bifidobakterií

• 5 miliard mikroorganismů

Dr.Max 
Laktobacily „6“
30 cps.

V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“, 60 cps., za 299 Kč.
 (1 cps. = 4,98 Kč)

-20  KčBěžná 
cena 179 Kč

159  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 319 Kč

299  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 429 Kč

329  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 199 Kč

179  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 269 Kč

229  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

• neinvazivní varianta léčby hemoroidů 

• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění 

• účinný proti bolesti

FAKTU 
20 čípků

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

• k léčbě akutního průjmu 
u dospělých a dětí od 2 let

Smecta® 3 g 
10 sáčků

• obsahuje: doplňky stravy Dr.Max Glucea, 60 tbl.,  
potravina Dr.Max Glucose gel, 3× 25 g, stolní  
sladidlo Dr.Max SteviMax, 200 tbl., bylinný čaj Dr.Max  
Hladina cukru, 20 sáčků, kosmetické přípravky  
Dr.Max Krém na nohy 10 %, 100 ml, a 25 % urey, 50 ml

Dr.Max  
DIA Balíček, 6 produktů  
a užitečné materiály

sleva
20    %

Zdravotnické prostředky.

Zdravotnické prostředky.

• skvěle sedí

• jemný povrch s aloe vera

• neutralizuje zápach

• velmi rychlá absorpce navozující  
pocit sucha včetně pohlcení zápachu

• více diskrétní, vypadají jako běžné spodní prádlo

MoliCare Lady
1 kapka
14 ks

Navlékací 
plenkové 
kalhotky iD Pants

V nabídce všechny velikosti MoliCare Lady, 
Men, Pad a Thin.  
Sleva se nevztahuje na výdej zdravotnických 
prostředků na základě poukazu.

Sleva 20 % platí na celý sortiment 
navlékacích kalhotek iD Pants.

sleva
20    %

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-515  KčBěžná 
cena 764 Kč

249  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena



BEZPLATNÁ  
DIAGNOSTIKA PLETI

Pro zdraví 
a krásu

•  odborné dermokosmetické poradenství

•  vyšetření pleti diagnostickým přístrojem

•  dostupná kdykoliv, bez předchozího 
objednání

www.drmax.cz

Nuance Glamour 
Body Cream 100 ml
•  hydratuje, vyživuje 

a zjemňuje pokožku

•  obsahuje vysokou  
koncentraci aktivních látek

Kosmetický přípravek.

• produkt s přelomovým složením,  
kde je voda unikátně nahrazena olejem 

• silné hydratační vlastnosti pro suchou kůži

Bi-Oil  
Gel pro 
suchou kůži
100 ml

Při nákupu dvou kosmetických přípravků Nuance 
Glamour Body Cream získá držitel Karty výhod 
Dr.Max jeden z nich za 0,01 Kč.

Diagnostika pleti je 
poskytována v lékárnách 
Dr.Max s dermocentrem. 
Seznam dermocenter 
naleznete na www.drmax.cz.

Při nákupu dvou kosmetických přípravků Nuance Magical Radiance Control Denní krém  
pro normální a smíšenou pleť zaplatíte za jeden z nich pouze 0,01 Kč.

Nuance Magical Radiance Control 
Denní krém pro normální a smíšenou pleť 
50 ml
•  rozjasňuje, regeneruje a hydratuje

•  působí proti známkám únavy

•  rychle se vstřebává

1 + 1

1 + 1-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena



Vyplňuje vrásky

Chrání pleť

Má zmatňující 
efekt

Obsahuje kyselinu 
hyaluronovou

www.drmax.cz

Při nákupu dvou kosmetických přípravků 
řady Roséliane značky Uriage zaplatíte 
za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

Uriage Roséliane
•  péče o citlivou pleť se 

sklonem k začervenání

•  hydratuje a poskytuje  
pleti dlouhodobý komfort

Uriage Age Protect 
Multifunkční korektor 
pro vyplnění vrásek 
30 ml
•  pro všechny typy pleti

•  okamžitě působí na viditelné 
známky stárnutí pleti

Uriage 
Roséliane 
Maska 
40 ml 

Uriage  
Roséliane 
krém 40 ml 

Uriage Roséliane 
CC Tónovaný krém 
s SPF 30 40 ml Uriage Roséliane  

Dermočisticí fluid  
250 ml 

Uriage Roséliane  
výživný krém 
40 ml 

Kosmetický přípravek.

1 + 1

-150  KčBěžná 
cena 849 Kč

699  Kč
Akční cena



Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.01.2019.1550.

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

• krém s prebiotiky na suchou a citlivou pokožku

• každodenní 24hodinová hydratace celého těla

• pro celou rodinu

• z plnotučného mléka 

• bez palmového oleje 

Bepanthen® 
SensiDaily krém
150 ml

Kendamil 
kojenecké 
pokračovací 
mléko 2  
900 g

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Baldriparan je léčivý přípravek  
s účinnou látkou valerianae extractum siccum k vnitřnímu užití. 

• rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění  
poruch spánku a k úlevě od mírného nervového napětí

• pro dospělé a děti od 12 let

Baldriparan®
30 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou aciclovirum 
a hydrocortisonum k vnějšímu použití. 

•  krém na léčbu oparu 
s dvojím složením: 
– zabraňuje množení viru 
– pomáhá léčit zánět

• pomáhá zastavit 
vznik puchýřků

Zovirax Duo 
50 mg/g + 
10 mg/g 
krém, 2 g

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,43 Kč)

• s luteinem, zeaxantinem, vitaminy  
a zinkem, který přispívá k udržení normálního stavu zraku

Ocuvite 
LUTEIN forte 
60 + 30 tbl.

www.drmax.cz

Celé portfolio Kendamilu najdete na www.drmax.

Kosmetický přípravek.

• pečující olej
• redukuje strie, jizvy 

a nežádoucí pigmentaci
• bez konzervantů, 

parafínů, barviv a silikonů

Frei Öl 
Pečující olej 
125 ml
č. 1 v německých lékárnách-100  KčBěžná 

cena 369 Kč

269  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 389 Kč

349  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 219 Kč

179  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena



Péče o dítě

Nutrilon 2–4, 800 g 
(včetně příchutí)

• s unikátní klinicky testovanou směsí  
prebiotik GOS/FOS, inspirovanou  
mateřským mlékem

• pro podporu imunity a zdravého  
vývoje Vašeho miminka**

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na  doporučení lékaře. Pokračovací kojenecká výživa. Způsob použití a  další informace na  obalech  
a na stránkách www.nutriklub.cz. (100 g = 37,38 Kč) *První hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích kojeneckých mlék na českém trhu v součtu dat dle Nielsen Czech Republic 
a IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem za období 02/2018–01/2019. **Nutrilon, tak jako všechna pokračovací kojenecká výživa, obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají k normální funkci imunitního 
systému; kyselinu alfa-linolenovou, podporující rozvoj mozku a nervové soustavy; vitamin D je navíc potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí. 

NUTRILON. 
PRVNÍ HNED PO MAMINCE*

Sunar® 
complex 
2, 3, 4 a 5 
600 g
Kojenecká a batolecí 
výživa s mléčným tukem

• komplexní péče  
pro spokojené bříško

• vápník a vitamin D jsou 
potřebné pro normální růst 
a vývoj kostí dítěte

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální počáteční mléka. 
Sunar complex 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy. (100 g = 33,17 Kč)

Zdravotnické prostředky.

• s obsahem D-panthenolu

• poskytuje citlivé dětské  
pokožce trojí ochranu  
před vznikem opruzenin 

• chrání, pečuje a pomáhá  
zabránit vzniku infekce

• dermatologicky testovaná  
hypoalergenní mast

• bez obsahu umělých barviv a konzervačních látek

Sudocrem Care & Protect
100 g

Při koupi Sudocrem Care & Protect, 100 g, obdržíte NAVÍC Sudocrem Care & Protect, 
30 g, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

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. 1. 2020 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 29,83 Kč)

• jedinečné složení 
s Lactofidus

• lahodná mléčná chuť  
pro spokojené bříško

Hami 12+ 
600 g

V nabídce také pokračovací  
a batolecí mléka Hami, 600 g,  
různé druhy, za 179 Kč  
(100 g = 29,83 Kč) a Hami 6+, 800 g, za 279 Kč. (100 g = 34,88 Kč)

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

• suspenze pro děti  
již od 3 měsíců 
s hmotností nad 5 kg

• účinná úleva od horečky a bolesti 

• obsahuje dávkovací stříkačku  
pro snadné a přesné dávkování

Nurofen 
pro děti  
Jahoda  
100 ml

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. 
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Způsob použití a další informace  
naleznete na obalech a webových stránkách. Potravina pro zvláštní lékařské účely. *Nutrilon, jako  
všechna pokračovací mléka, obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají ke správné funkci imunitního systému. 

• speciální výživa s částečně naštěpenou 
bílkovinou a se SYNEO™ – unikátní směsí 
prebiotik GOS/FOS a probiotik Bifidus breve 

• s vitaminy A, C a D pro správnou funkci 
imunitního systému

• vyvinuto na základě 40 let výzkumu 
mateřského mléka

Nutrilon 2, 3, HA Prosyneo™ 800 g 

PRO PODPORU IMUNITY* DĚTÍ
S ALERGIÍ V RODINĚ

V nabídce také Nurofen Junior Pomeranč, 
12 žvýkacích měkkých tob., za 129 Kč.

-60  KčBěžná 
cena 239 Kč

179  Kč
Akční cena

-540  KčBěžná 
cena 389 Kč/ks

299  Kč/ks
Při koupi 6 ks

-300  KčBěžná 
cena 249 Kč/ks

199  Kč/ks
Při koupi 6 ks

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

(100 g = 53,63 Kč)

-60  KčBěžná 
cena 489 Kč

429  Kč
Akční cena

259  Kč
Běžná cena



Ceník

Výdej těchto léčivých přípravků je podmíněn předložením platného lékařského předpisu v lékárně. Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, které jsou při výdeji vázány výhradně na lékařský předpis a u kterých 
je vyloučen volný prodej. Ceny jsou uváděny jako ceny pro konečného spotřebitele. V případě, kdy je lék předepsán tak, že je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, hradí pacient pouze doplatek, 
tedy rozdíl mezi cenou a úhradou pojišťovny.
*Orientační doplatek v lékárně podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupné na stránkách www.sukl.cz ze dne 11. 12. 2019. Údaje v této databázi se mohou v průběhu platnosti tohoto ceníku změnit.

Ceny platí od 1. do 31. 1. 2020 nebo do vyprodání zásob. Lékárny Dr.Max si vyhrazují právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce či změnu úhrady.

Vybrané léčivé přípravky na recept: ceník a doplatky v lékárnách Dr.Max

Název produktu Běžná cena Cena s Kartou výhod
ASUMATE 0,1MG/0,02MG TBL FLM 3X(21+7)  499 Kč  439 Kč 

AYREEN 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21  649 Kč  569 Kč 

AZALIA 75 MIKROGRAMŮ POTAHOVANÉ TABLETY 75MCG TBL FLM 3X28  539 Kč  469 Kč 

BONADEA 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21  579 Kč  499 Kč 

DEPO-PROVERA 150MG/ML INJ SUS 1X1ML  349 Kč  299 Kč 

KATYA 0,075MG/0,03MG TBL OBD 3X21  539 Kč  469 Kč 

LEVERETTE 0,15MG/0,03MG TBL FLM 3X28(21+7)  499 Kč  429 Kč 

LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21  479 Kč  399 Kč 

LUNAFEM 0,075MG/0,02MG TBL OBD 3X21 I   459 Kč  399 Kč 

MERCILON 0,15MG/0,02MG TBL NOB 3X21  619 Kč  539 Kč 

MINISISTON 0,125MG/0,030MG TBL OBD 3X21  479 Kč  419 Kč 

MIRELLE 0,06MG/0,015MG TBL FLM 3X28  599 Kč  519 Kč 

MISTRA 2 MG/0,03 MG POTAHOVANÉ TABLETY 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21  629 Kč  549 Kč 

MYWY 0,02MG/3MG TBL FLM 3X28  579 Kč  499 Kč 

NELYA 0,06MG/0,015MG TBL FLM 3X28(24+4)  609 Kč  519 Kč 

POSTINOR-2 750MCG TBL NOB 2  649 Kč  559 Kč 

SUNYA 0,02MG/0,075MG TBL OBD 3X21  479 Kč  399 Kč 

TRI-REGOL TBL OBD 3X21  379 Kč  329 Kč 

Název produktu Orientační doplatek* Doplatek Dr.Max
ACTRAPID PENFILL 100IU/ML INJ SOL 5X3ML  36,50 Kč Bez doplatku

APIDRA SOLOSTAR 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML  43,34 Kč Bez doplatku

FIASP 100U/ML INJ SOL 5X3ML PEP  314,70 Kč Bez doplatku

HUMALOG 100U/ML INJ SOL 5X3ML  110,78 Kč Bez doplatku

HUMALOG KWIKPEN 100U/ML INJ SOL 5X3ML  264,62 Kč Bez doplatku

HUMALOG KWIKPEN 200U/ML INJ SOL 5X3ML  470,20 Kč Bez doplatku

HUMALOG MIX25 KWIKPEN 100U/ML INJ SUS 5X3ML  190,97 Kč Bez doplatku

HUMALOG MIX50 KWIKPEN 100U/ML INJ SUS 5X3ML  190,97 Kč Bez doplatku

HUMULIN R CARTRIDGE 100IU/ML INJ SOL ZVL 5X3ML  21,94 Kč Bez doplatku

LANTUS SOLOSTAR 100U/ML INJ SOL 5X3ML  291,95 Kč Bez doplatku

LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML INJ SOL 5X3ML  492,00 Kč Bez doplatku

LEVEMIR PENFILL 100U/ML INJ SOL 5X3ML  499,85 Kč Bez doplatku

NOVOMIX 30 FLEXPEN 100U/ML INJ SUS 5X3ML  263,88 Kč Bez doplatku

NOVOMIX 30 PENFILL 100U/ML INJ SUS 5X3ML  184,20 Kč Bez doplatku

NOVORAPID 100U/ML INJ SOL 1X10ML  68,36 Kč Bez doplatku

NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML INJ SOL 5X3ML  314,70 Kč Bez doplatku

NOVORAPID PENFILL 100U/ML INJ SOL 5X3ML  178,25 Kč Bez doplatku

TOUJEO 300U/ML INJ SOL 3X1,5ML  108,31 Kč Bez doplatku

TRESIBA 200U/ML INJ SOL 3X3ML  371,67 Kč Bez doplatku

XULTOPHY 100U/ML+3,6MG/ML INJ SOL 3X3ML  1 461,91 Kč Bez doplatku


