SLEDUJTE NÁS

SBÍREJTE BODY

ve věrnostním programu a získejte
neodolatelné odměny!**

Darujte zdraví
v podobě dárkových
poukazů IPC.

15. 11. – 31. 12. 2021 z Vaší lékárny

E
TUJEM
ů**
z
a
AKCEP
k
u
ů po
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Centrum Silver 100+30, vánoční balíček

VÁNOČNÍ AKCE
599 Kč

Marťánci multivitamin MIX 50 tablet + 50 gummies
+ DÁREK postřehové karty

VÁNOČNÍ AKCE
329 Kč

Doplněk stravy

V akci také
Centrum AZ 100+300, vánoční balíček za 569 Kč
Centrum pro muže 60 tbl. vánoce za 449 Kč
Centrum pro ženy 60 tbl. vánoce za 449 Kč

Doplněk stravy s vitaminy C, D3
a zinkem pro podporu imunity.

Pro celou rodinu!
SLEVY AŽ 100 %
z doplatků na léky pro všechny
držitele PHARMACARD.

Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

Přijďte si pro svou Pharmacard

Naše lékárny naleznete na www.ipcgroup.cz
** více informací na www.ipcgroup.cz

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 15. 11. – 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Proenzi® 3 PLUS 180+45 tbl. NAVÍC

Prostenal Control 70+20 tbl. NAVÍC

VÝHODNÉ BALENÍ
529 Kč *

VÝHODNÉ BALENÍ
479 Kč *

Doporučená cena:
591 Kč

Doplněk stravy

Expert pro vaše klouby
K omplexní kloubní
výživa.
O bsahuje glukosamin
a kolagen typu II.

Bepanthen® Sensiderm krém 20 g
V akci také Bepanthen® Sensiderm
krém 50 g akční cena 279 Kč

Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.CC.02.2016.0589

Doplněk stravy

3 aktivní látky
pro zdravou prostatu
obsahuje extrakty ze saw
palmetta pro podporu zdraví
prostaty, kopřivy dvoudomé
a zinek

ASPIRIN C 20 rozpustných tablet

-22% sleva
139 Kč *

-20% sleva
205 Kč *

Doporučená cena: 178 Kč

Doporučená cena: 257 Kč

účinně již od prvních projevů
ekzému
ulevuje od svědění a zarudnutí
pokožky
přirozeně obnovuje kožní
bariéru, poskytuje zvýšenou
hydrataci a regeneruje
je vhodný i pro nejmenší

V akci také
ASPIRIN C 10 rozpustných
tablet za 129 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 120 kapslí
+ DÁREK TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
30 tobolek

Doporučená cena:
536 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

p ři zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích a chřipce ASPIRIN C je volně prodejný léčivý
ulevuje od bolesti v krku, bolesti svalů, kloubů a zad
přípravek k vnitřnímu užití.
ulevuje od horečky a od bolestí během nachlazení
L.CZ.MKT.CC.08.2018.1472

TEREZIA Černý česnek 60 kapslí

-20% sleva
359 Kč *

VÁNOČNÍ AKCE
419 Kč *
Doporučená cena: 457 Kč

Doporučená cena: 447 Kč

l imitovaná vánoční edice
s Vitaminem D3 jako dárek
n ejsilnější hlíva na trhu*
r akytník na podporu imunity
bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy * Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky 50 ks

VÁNOČNÍ BALENÍ
179 Kč
o blíbené želatinky se skvělou
chutí díky obsahu ovocné šťávy
o bsahuje 9 vitaminů
a rakytník na podporu
obranyschopnosti organizmu
b ez příměsí a konzervačních
látek
v limitované vánoční edici
Doplněk stravy

Doplněk stravy

česnek pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
podporuje imunitu
bez zápachu a palčivé chuti
nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

VALETOL® 24 tablet

-20% sleva
79 Kč *
Doporučená cena:
99 Kč
Lék na léčbu bolesti hlavy,
zubů, zad v křížové oblasti
a při menstruaci.
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pouze pro krátkodobé použití.

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 15. 11. – 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Naši lékárníci doporucují ...

Doplňky stravy

Produkty s mikronizací

• zaručují lepší vstřebávání

Produkty s postupným uvolňováním
• vstřebávání substance pozvolně
po celý den • lepší využití účinné látky
VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

Týden 29.�11.�–�5.�12.
Vibovit Imunity

50 ks želé multivitaminů

doplněk
stravy

Želé multivitaminy pro děti
s příchutí černého bezu
obsahující komplex 11 vitamínů
a minerálů. S vysokým
obsahem vitaminů D a C.
Neslouží jako náhrada
pestré a vyvážené stravy.
V akci také Vibovit Dino
a Farma.

sleva

40 Kč

Týden 6.�12.�–�12.�12.
Spektrum Imunita
90 tablet

doplněk
stravy

akční cena: 148 Kč*

GS Omega 3 Citrus + D3
100+50 kapslí

3000 mg vysoce
čištěného rybího oleje
v denní dávce, obohaceno
o vitamin D3 pro podporu
imunity. Kapsle
s citronovou příchutí.
DHA a EPA v denní dávce 250 mg
přispívají ke správné činnosti srdce.
DHA navíc v dávce 250 mg podporuje
správnou činnost mozku a zdravý zrak.

doplněk
stravy

sleva

90 Kč
akční cena: 235 Kč*
doporučená cena: 3
325
5 Kč

sleva

100 Kč
akční cena: 310 Kč*

doporučená cena: 188 Kč

Týden 13.�12.�–�19.�12.

Spektrum Imunita
je prémiový, komplexní
multivitamin s minerály,
vitaminem C a zinkem
pro přirozenou
obranyschopnost těla.
100 % doporučené
denní dávky vitaminů
v 1 tabletě.

doporučená cena: 410 Kč

Týden 20.�12.�–�26.�12.
NiQuitin mini 4 mg

lisované pastilky, 3x20 pastilek

Pomoc při odvykání kouření.
Uleví od náhlé chuti na
cigaretu, zmírňují abstinenční
příznaky. Umožní postupné
snižování dávky nikotinu.
Diskrétní a snadné používání.
Lék k užití v ústní dutině. Obsahuje
nikotin. Před použitím se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem. Přečtěte
si pečlivě příbalovou informaci.

sleva

180 Kč
akční cena: 367 Kč*
doporučená cena: 547 Kč

LIPOVITAN® DUO 30 tbl.
obsahuje cholin, který přispívá k udržení normální
funkce jater a silymarin, který podporuje detoxikaci

AVILUT® Ginkgo Recordati 90 kapslí

-20% sleva
230 Kč *

Doplněk stravy.
Pozorně si přečtěte
návod k použití
uvedený na obalu.

Doporučená cena: 585 Kč

Doporučená cena:
288 Kč

Doplněk stravy. Pozorně
si přečtěte návod k použití
uvedený na obalu.

-16% sleva
489 Kč *

V akci také
AVILUT® 3-forte Recordati 90 kapslí za 629 Kč
AVILUT® Gold Recordati 90 kapslí za 600 Kč
AVILUT® Plus Recordati 90 kapslí za 579 Kč
AVILUT® Oční kapky 10x0,5 ml za 159 Kč
d oplněk stravy pro péči o Váš zrak
díky obsahu zinku přispívá k udržení normálního stavu zraku

GS Extra Strong Multivitamin 60+60 tbl.

GS Vitamin C 1000 + šípky 100+20 tbl.

-20% sleva
399 Kč *

-16% sleva
249 Kč *

Doporučená cena: 496 Kč

Doporučená cena: 295 Kč

Doplňky
stravy

V akci také
GS Extra Strong Multivitamin 50+
90+30 tbl. za 459 Kč

e xtra silný vitamin C, obohacený
o přírodní sílu šípků
speciální tableta TIME-RELEASE,
která zajišťuje postupné uvolňování

k omplexní a 100% vyvážené složení vitaminů,
minerálů a dalších látek
u nikátní STRONG KOMPLEX – extra dávka
vitaminu C, lutein, Activin®, echinacea

Iberogast® 50 ml
Na léčbu různých zažívacích problémů,
stačí užít JEDEN lék!
Iberogast® efektivně ulevuje
od nadýmání,
pocitu plnosti,
křečí nebo
bolesti břicha,
bolesti žaludku,
od nevolnosti
1 lék na 6
zažívacích
problémů

Prostamol UNO 90 měkkých tobolek

-18% sleva
346 Kč *

Konopná péče

-20% sleva
610 Kč *

Doporučená cena: 420 Kč

Doporučená
cena: 758 Kč

V akci také
Iberogast® 20 ml za 179 Kč
Iberogast® 100 ml za 479 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Iberogast® je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Léčivý přípravek je složený
z tekutých extraktů různých částí bylin.

Cannaderm Thermolka hřejivé mazání 200 ml
h řejivá úleva od bolesti
zad, svalů i kloubů
originální mazání
s konopným olejem
a jedlí sibiřskou
vhodné pro seniory,
sportovce i osoby
se ztuhlým pohybový
aparátem
v akci všechny přípravky
značek Thermolka
a Mentholka

Doplněk stravy

-20% sleva
205 Kč *
Doporučená cena: 258 Kč
V akci také
Cannaderm Mentholka EXTRA
konopné mazání 150 ml za 219 Kč
Cannaderm mentholka
CHLADIVÁ NÁPLAST NEW 3 ks za 120 Kč
Cannaderm Mentholka
konopné mazání 200 ml za 190 Kč
Cannaderm Thermolka EXTRA hřejivé mazání 150 ml za 225 Kč
Cannaderm thermolka HŘEJIVÁ NÁPLAST NEW 3 ks za 120 Kč

tradiční rostlinný lék na problémy s močením
způsobené zbytnělou prostatou
nenarušuje sexuální funkce
dávkování: 1 tobolka denně

Obsahuje extrakt Serenoa repens.
K vnitřnímu užití, po vyloučení
závažných příčin obtíží lékařem. Pečlivě
si pročtěte příbalový leták. Použití tohoto
tradičního rostlinného léčivého přípravku
je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

Vitamín D3 1000 IU + Omega 3
Vitamín D3 1000 IU + Omega 3 PRO VAŠI IMUNITU.

-20% sleva
130 Kč *
Doporučená
cena: 163 Kč

Doplněk stravy

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 15. 11. – 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg 24 pastilek
Hygienický gel 50 ml jako dárek

-5% sleva
159 Kč *
Doporučená cena: 168 Kč
V akci také
Neo-angin® třešeň 24 pastilek za 159 Kč
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek za 159 Kč

ulevuje od bolesti a škrábání v krku
NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
dezinfikuje ústní dutinu
a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
potlačuje zánět
jsou léky k místnímu užití v ústech a krku. Hygienický gel Ace Trade s.r.o.
pro dospělé a děti od 6 let
je kosmetický přípravek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

NatureVia® Mega brusinky cps. 60

b rusinkový extrakt
Cran-Max se zlatobýlem,
který podporuje zdraví
a správnou funkci měchýře
a dolních močových cest
p ostupné uvolňování,
pro dlouhodobé
i AKUTní užívání
p rémiová kvalita
– maximální síla v 1 kapsli

-17% sleva
383 Kč *
Doporučená
cena: 462 Kč
V akci také
NatureVia® UroPerfect
Manóza Rapid 10 sáčků
za 209 Kč
Doplňky stravy

Soledum® 200 mg, 20 enterosolventních měkkých tobolek
Hygienický gel 50 ml jako dárek

-14% sleva
179 Kč *
Doporučená cena: 208 Kč
V akci také Soledum® 100 mg,
20 enterosolventních měkkých
tobolek akční cena 149 Kč

léčí zánět průdušek i běžné nachlazení
rozpouští hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání
léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým účinkem

Soledum® 200 mg a 100 mg
enterosolventní měkké tobolky jsou
léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum
k vnitřnímu užití. Hygienický gel
Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Olynth® HA 1 mg/ml, nosní sprej, roztok
r ychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
neobsahuje konzervační
látky
účinek po dobu 10 hodin

VÝHODNÁ CENA
95 Kč *
Doporučená cena: 107 Kč

V akci také
Olynth® HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok za 95 Kč
Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
a Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok za 78 Kč
Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml
a Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml za 99 Kč
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,5 mg/ml, Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth® 0,5 mg/ml,
Olynth® 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. Nosní sprej, roztok Olynth®
Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml, Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a dexpanthenol je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Stoptussin, perorální kapky, roztok 50 ml

Správná volba
proti kašli díky
2 účinným látkám.
Tiší dráždivý kašel
a napomáhá vykašlávání.

-18% sleva
135 Kč *
Doporučená cena: 165 Kč

V akci také Stoptussin sirup,
180 ml za 135 Kč
Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Stoptussin,
perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

NatureVia® Laktobacily 5 Imunita cps. 33

-17% sleva
222 Kč

B ONUS 10 %
*
ZDARMA
nejmodernější
probiotikum nové
Doporučená
generace pro péči
cena: 268 Kč
o vyváženou střevní mikroflóru
s vitaminem C pro podporu
V akci také
imunity
NatureVia® Laktobacílky
doporučuje se při a po užívání
třešňové 33 pastilek
antibiotik
za 176 Kč
prémiová kvalita – maximální
síla v 1 kapsli
Doplňky stravy

NatureVia® ImunoHelp cps. 30

-17% sleva
165 Kč *
k omplex vitaminů C a D3,
rostlinných extraktů z echinacey, rakytníku, šípku a aceroly
a organicky vázaného zinku
k podpoře imunity a přirozené
obranyschopnosti
echinacea a šípek přispívají
k normální funkci horních
cest dýchacích

Doporučená
cena: 199 Kč
V akci také
NatureVia® ImunoHelp
cps. 60 za 249 Kč
Doplňky stravy

Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok 2x13,2 ml

-13% sleva
699 Kč

V akci za akční ceny také:
Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg nebo 4 mg
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg
léčivá žvýkací guma, 30 žvýkaček za 249 Kč
*
Nicorette® Classic Gum 2 mg nebo 4 mg
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg
léčivá žvýkací guma, 105 žvýkaček za 699 Kč
Doporučená cena: 803 Kč
Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, 15 mg/16 h
nebo 10 mg/16 h transdermální náplast za 459 Kč
Nicorette® Mint 4 mg, lisované pastilky, 20 pastilek za 179 Kč
Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 1 x 13,2 ml za 429 Kč
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka, orální sprej,
roztok, 1 x 13,2 ml za 429 Kč
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum 2 mg & 4 mg, Nicorette® FreshFruit Gum
2 mg & 4 mg, Nicorette® Icemint Gum 2 mg & 4 mg, orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce
1 mg/dávka, orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka a lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg obsahují
nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, Nicorette® invisipatch
15 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 10 mg/16 obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Před použitím
si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 15. 11. – 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Ibalgin® 400 mg, 100 tablet
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
účinné analgetikum
pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační
bolesti
snižuje horečku
tlumí zánět
pro dospělé a dospívající
od 12 let

Barny´s SIOUX 600 g + DÁREK

-22% sleva
139 Kč *
Ibalgin® 400 je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum. Pozorně
čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU
NOVINKA pro podporu
zdravé imunity dětí.
vitamín D přispívá ke správnému
fungování imunitního systému
rychlá a vysoká vstřebatelnost
vitamínu D3 ve spreji
od 12 let

VirusBlock
forte cps. 20

Doporučená
cena: 178 Kč

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
osvědčená receptura pro klouby a celý pohybový aparát
vhodný pro všechny generace

-14% sleva
213 Kč *
Doporučená
cena: 249 Kč

NUROFEN Rapid 400 mg 20 měkkých tobolek

-19% sleva
109 Kč *
Doporučená
cena: 134 Kč
V akci také
NUROFEN Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek
za 129 Kč

n ovinka ve formě šumivé tablety
s pomerančovou příchutí
tlumí bolest zubů, hlavy, kloubů
snižuje horečku
pomáhá při chřipce
přináší úlevu od menstruačních bolestí

COREGA fixační krém Original extra silný 40 g

-22% sleva
89 Kč *
Doporučená
cena: 114 Kč

Darujte radost z úsměvu
fixační krémy pro pevnou fixaci
pomáhají bránit ulpívání
zbytků jídla pod náhradou
bez zinku
Corega fixační krémy a čistící tablety jsou zdravotnické prostředky.

Doplňky stravy

v elmi účinný i u seniorů
ve vysokém věku
obsahuje vitamin C, který
přispívá k normální tvorbě
kolagenu a pro dobrou funkci
chrupavek a kostí

V akci také
COREGA Max Control 40 g za 99 Kč
COREGA Comfort 40 g za 99 Kč
COREGA fixační krém Bez příchuti
extra silný 40 g za 89 Kč
COREGA BIO tabs Antibakteriální
tablety 30 ks za 89 Kč

-22% sleva
49 Kč *
Doporučená cena:
63 Kč

Paralen® RAPID je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
paracetamol. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

Revitalon Vlasové sérum 50 ml
b ezoplachová péče pro krásné
a silné vlasy
s obsahem kofeinu, kyseliny
hyaluronové a aminokyselin
pro podporu růstu vlasů
a omezení jejich vypadávání

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují ibuprofen. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci.

+DÁREK NAVÍC při nákupu 2 ks

Doporučená cena: 772 Kč

PARALEN® RAPID 500 mg 16 šumivých tablet

Doplněk stravy. Neslouží
jako náhrada pestré
a vyvážené stravy.

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,
což jsou možné nežádoucí reakce po očkování.
Také působí na bolesti hlavy, zad, zubů,
či při menstruaci.

-22% sleva
599 Kč *

-20% sleva
189 Kč *
Doporučená
cena: 236 Kč

Kosmetika

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 150 g
+DÁREK NAVÍC při nákupu 2 ks
Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti
trojím účinkem:
uleví od bolesti
tlumí zánět
zmenšuje otok

-26% sleva
229 Kč *
Doporučená
cena: 308 Kč

Pozorně si přečtěte
příbalovou informaci.
Voltaren Emulgel 10 mg/g
gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.
Nabídka platí 15. 11. – 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

ZDRAVÉ A VESELÉ
přejí LÉKÁRNY ipc
Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

