*Знижки діють в аптеках «Мед-сервіс» з 15.02.21 по 31.03.21. Знижки надаються від ціни, що діє
в аптеках «Мед-сервіс» на дату придбання товару. «Мед-сервіс». Видача грошової компенсації
замість надання знижки не допускається. Кількість акційного товару обмежена. Компанія не несе
відповідальності за друковані помилки. Фото товарів можуть відрізнятись від товарів у продажу.
Компанія «Мед-сервіс» залишає за собою право забезпечити наявність буклету та акційного товару
не в усіх аптеках. Перелік аптек, в яких можна отримати знижку за буклетом, та повний перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів аптек «Мед-сервіс» або за тел. 0 800 50 52 53 (дзвінки з
мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) і на сайті online-apteka.com.ua.

КАТАЛОГ АКЦІЙ
15.02.2020 - 31.03.2021

АПТЕКИ «МЕД-СЕРВІС» – ЯКІСТЬ ТА СЕРВІС!

НОВИНКА
Батончики з альбуміном,
вітаміни плюс 40 г
дитячий 40 г
класичний 40 г
льон 40 г
мікроелементи 40 г
Не є лікарьским засобом.

НОВИНКА
BRONCHO MOSS
THYME SYRUP
ICELANDER
- Таблетки від кашлю №20
- Тімьяновий сироп
від кашлю 100 мл
- Ісландські пастилки
від кашлю №16

-15%

*

-25%

*

КОМБІГРИП ХОТ СІП
Лікування простудних захворювань,
Хот Сіп саше лимон, малина 5 г №10

№ UA/11504/01/01 от 15.08.2016 до 15.08.2021,
№ UA/11503/01/01 от 15.08.2016 до 15.08.2021.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату
проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

®

-20%

*

СОЛПАДЕЇН
Вдвічі швидше
проти болю1-4

-15%

*

АФФИДА

ФОРТ- НІМЕСУЛІД
Лікування гострого болю.
Проявляє протизапальну, знеболювальну
та жарознижувальну дію.
Гранули для оральної суспензії 100 мг,
саше 2 г, № 30
Гранули для оральної суспензії, РП UA/12718/01/01 від11.10.2017.
Виробник: Файн Фудс Фармасьютікалз, Італія.
Детальну інформацію про умови акції дізнавайтеся у фармацевта. Для розповсюдження в межах аптеки.

1.P.L.Moller et al. J Clin Pharmacol 2000;40:370-378.
2.В порівнянні з таблетованим Солпадеїн Актив,
таблетки вкриті оболонкою. 3. Дослідження компанії
GSK № А6480791. 4. Показання для застосування:
головний біль, мігрень, м’язово-скелетний біль,
біль у м’язах, зубний біль, біль у горлі та інші згідно з інструкцією для застосування. Реклама
лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно
проконсультуватися з лікарем та обов’язково
ознайомитись
з
інструкцією
для
медичного
застосування лікарського засобу. Солпадеїн® Актив,
таблетки шипучі РП №UA/12392/01/01 від 04.07.2016
р. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ
“ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, 02152, м.
Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85,
e-mail oax70065@gsk.com. Торгові марки належать або
використовуються за ліцензією групою компаній GSK.
©2020 група компаній GSK або їх ліцензіар.

-15%

*

НУРОФЕН

®

ЕКСПРЕС ФОРТЕ
Експрес Форте капс. м’які
400 мг №10, №20
Реклама лікарських засобів.
НУРОФЄН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ, капсули м’які по 400 мг №20. Р.П. UA/14179/01/01, Наказ МОЗ №2320 від 21.11.2019 із змінами.
НУРОФЄН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ, капсули м’які по 400 мг.Р.П. UA/14179/01/01, Наказ МОЗ №2320 від 21.11.2019 із змінами.
Виробник: Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія. Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем
та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. У випадку виникнення небажаних реакцій звертайтеся за телефоном: 0 800 300 338 або електронно адресою:
contact_ua@rb.com. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні. Вартість дзвінків із мобільних телефонів визначається згідно з тарифами мобільного оператора.

-15%

*

ТЕМПАЛГІН

®

Подвійна дія проти болю!*
Таблетки, вкриті
оболонкою №10, №20

*Мається на увазі знеболюючий та заспокійливий ефекти. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу.
Р.П. UA/3553/01/01 від 28.11.2019. Виробник: АТ “Софарма”, Болгарія.. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

СТРЕПСІЛС
ІНТЕНСИВ

®

Реклама лікарських засобів.
СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ, льодяники.
Р.П. UA/7696/01/01, Наказ МОЗ №1246 від 11.10.2017 із змінами.
СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ, спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза
Р.П. UA/15692/01/01, Наказ №1391 від 22.12.2016 із змінами.
Виробник: Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія
Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. У випадку виникнення небажаних
реакцій звертайтеся за телефоном: 0 800 300 338 або електронно адресою: contact_ua@rb.com. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні. Вартість дзвінків із
мобільних телефонів визначається згідно з тарифами мобільного оператора.

-20%

*

ОРАСЕПТ

®

Орасепт® - потрійна* допомога
при болю в горлі.
Спрей фл. 177мл

№ UA/7397/01/01 от 29.11.2017. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату
проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

ГЕКСОРАЛ
ГЕКСОРАЛ
ЛОРСЕПТ

®
®

Від болю у горлі, льодяники
для розсм. в асортименті,
спрей 0,2% 40 мл
№ UA/2173/01/01, № UA/2174/01/01, № UA/10278/01/01, № UA/2176/01/01, № UA/7714/01/01.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

ФАРИНГОСЕПТ
Лікування інфекцій слизової оболонки
порожнини рота і носоглотки,
для дітей з 3-х років та дорослих.
Льод. прес. 10 мг №20
льод. прес. 10 мг №20 Лимон
№ UA/6511/01/01, № UA/0019/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

®

ЛАЗОЛВАН
ЛАЗОЛВАН МАКС
®

Потрійна дія1 проти кашлю2:
розріджує мокротиння, виводить, захищає легені3
- З полунично-вершковим смаком, сироп, 30 мг/5 мл
- Капсули з пролонгованою дією по 75 мг

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Лазолван® з полунично-вершковим смаком, сироп, 30 мг/5 мл. РП UA/13771/01/01. Наказ МОЗ України №2319 від 21.11.2019.
Інструкція для медичного застосування препарату ЛАЗОЛВАН® МАКС, капсули з пролонгованою дією 75 мг. РП UA/3430/02/01. Наказ МОЗ України № 1116 від 20.09.2017.
1. Під потрійною дією мається на увазі муколітична дія, налагодження мукоциліарного транспорту, стимуляція виділення легеневого сурфактанта.
2. Малопродуктивний/продуктивний кашель.
3. Мається на увазі-стимулює виділення сурфактанта, що є захисним бар’ером вд проникнення мікроорганізмів, і перешкоджає розвитку запалення легеневої тканини.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб.
MAT-UA-2000257

-20%

*

ДОКТОР МОМ

®

Рослинний засіб від кашлю,
мазь 20 г, сироп фл. 150 мл,
пастилки №20 ананас,
апельсин, полуниця, лимон,
малина, фрукти, ягоди
№ UA/7868/01/01, № UA/2408/02/01, № UA/2410/01/01, № UA/2409/01/01, № UA/2411/01/01, № UA/2412/01/01, № UA/2408/01/01,№ UA/6076/01/01, № UA/6077/01/01. Лікарський засіб.
Перед застосуванням препарату проконсультуй-теся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

-20%

*

АЦЦ

®

КОНТРОЛЮЄ ВАШ КАШЕЛЬ1,
ВИ КОНТРОЛЮЄТЕ СВІЙ ДЕНЬ!
СИЛА ПОТРІЙНОЇ ДІЇ проти кашлю:
 Розріджує мокротиння
 Полегшує відкашлювання
 Посилює захист легень2
1. Кашель як симптом захворювань органів дихання, що потребують зменшення в’язкості мокротиння, покращання його відходження та відхаркування
2. Ацетилцистеїн має також антиоксидантні пневмопротекторні властивості, що зумовлено зв’язуванням його сульфгідрильними групами хімічних радикалів і, таким чином,
знешкодженням їх. Згідно з інструкцію для медичного застосування лікарського засобу.
* Знижка діє з 15.02.2021 р. по 31.03.2020 р., в аптеках мережі аптек «Мед Сервис». Знижка надається від ціни реалізації в аптеці.
АЦЦ® порошок для орального розчину по 200 мг №20, Р.П. UA/2031/02/01. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватись з лікарем
та обов’язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу: +380 (44) 389 39 30
(вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв’язку), drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua
КМ 4-32-АЦЦ-ОТС-0221

-15%

*

БРОНХОЛІТИН ТАБ
Бронхолітин ТАБ діє проти кашлю!
Табл. 40 мг, №20

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватись
з лікарем і обов’язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб.
БРОНХОЛІТИН ТАБ Р.П. UA/3119/01/02 Наказ МОЗ №2352 від 28.11.2019. Виробник: АТ “Софарма” 

-20%
*

-20%

*

®

ТИЗИН КСИЛО
При гострому риніті,
краплі назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл,
спрей назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл
№ UA/4817/01/01, № UA/4817/01/02,№ UA/8179/01/01, № UA/8179/01/02.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся
з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

НОКСПРЕЙ
СПРЕЙ ВІД НЕЖИТЮ
спрей назал. 0,05% фл.10 мл

Перед застосуванням лікарського засобу обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. Наявні протипоказання
та побічні реакції. Виробник 1 та заявник: СУІП ТОВ «Сперко Україна», 21027, Україна м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 , тел/факс (0432) 52 30 49. Виробник 2: Лабораторіос Алкала Фарма,
С.Л., Іспанія; Проспект Мадрид, 82, Алкала де Енарес, 28802 Мадрид, Іспанія. РП МОЗ України: UA/1703/01/01 від 21.03.2019
©2021 СУІП ТОВ «Сперко Україна». Всі права захищені.

-15%

*

ЕНТЕРОЖЕРМІНА

®

Від діареї з першого дня
прийому антибіотиків1 ,
Суспензія оральна,
№10 по 5 мл у флаконі
1. Мається на увазі діарея, викликана внаслідок прийому антибіотиків.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією препарату Ентерожерміна® та проконсультуйтеся з лікарем. Інструкція для медичного
застосування препарату Ентерожерміна® cуспензія для перорального застосування. РП № UA/4234/01/01, Наказ МОЗ України №2338 від 15.10.2020 ТОВ “Санофі-Авентіс
Україна”, Київ, вул. Жилянська, 48-50а.
МАТ-UA-2000827-1.0-11/2020

-20%

**

ЛІНЕКС

®

Лінекс®. З 1-го дня
прийому антибіотиків*
* мається на увазі через 3 години після прийому антибіотиків, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарських засобів Лінекс® та Лінекс Форте®.
** Знижка діє з 15.02.2021 р. по 31.03.2020 р., в аптеках мережі аптек «Мед Сервис». Знижка надається від ціни реалізації в аптеці.
Лінекс® капсули тверді №16 Р.П. № UA/14267/01/01
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватись з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією для медичного
застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу: +380 (44) 389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого
оператора зв’язку), drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua
КМ 4-05-ЛИН-ОТС-0221

-15%

*

НО-ШПА

®

НО-ШПА® - рішуча відповідь на спазм.
Таблетки по 40 мг №24
Препарат НО-ШПА®, таблетки по 40 мг. Реєстраційне
посвідчення в Україні № UA/0391/01/02. Наказ МОЗ України
№ 887 від 01.08.2017, зміни внесено Наказ МОЗ України №1609
від 15.07.2020 Реклама лікарського засобу. Перед
застосуванням лікарського засобу необхідно
проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись
з інструкцією на лікарський засіб.
MAT-UA-2001099

-20%

*

®

ІМОДІУМ
ІМОДІУМ
ЕКСПРЕС

®

ПОМІЧНИК У ЛІКУВАННІ ДІАРЕЇ!
Капс. 2 мг №20, капс. 2 мг №6,
табл. 2 мг №6
UA/2559/01/02, № UA/9831/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

®

ПРОКТОЗАН НЕО
Проктозан Нео - три потужні складові для
полегшення гострих симптомів геморою.
Мазь ректал. 20 г, супп. ректал. №10

№ UA/4645/02/01 від 15.08.2016 до 15.08.2021,
№ UA/4645/01/01 від 15.08.2016 до 15.08.2021.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату
проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

ФЛЕБОТОН
Флеботон повертає венам тон!
Капс. 300 мг №50,
гель 2% 40 г

№ UA/0747/01/01, № UA/0747/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

РЕЛІФ

®

Реліф®: контроль над
симптомами геморою

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних
для дітей. Реєстраційні посвідчення МОЗ України: Реліф® Адванс мазь №UA/1953/01/01 від 02.10.2019, Реліф® Адванс супозиторії № UA/7089/01/01 від 25.07.2017,
Реліф® мазь №UA/3173/01/01 від 22.07.2019, Реліф® супозиторії №UA/3173/02/01 від 06.03.2018
L.UA.MKT.CH.03.2020.0855

-15%

*

ГЕПАЗАК
Гепазак- для підтримки
нормальної функції печінки

Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням ознайомтесь з листком- вкладишем та проконсультуйтесь з лікарем.
Виробник: ERBOZETA S.P.A., Республіка Сан Марино.
Представник в Україні ТОВ «Асіно Україна», 03124, м. Київ, бул. В. Гавела, б. 8.
Звіт № 3/8-А-1695-19-67539Е від 04.06.2019

-10%

*

ВЕЛЕРІАНА
Справжня болгарська Валеріана
роками заспокоює наші нерви.
Табл. 30 мг №30
Не є лікарьским засобом.

-15%

*

ГЛЕНЦЕТ
Антигістамінний препарат,
таб. 5 мг №30

Реєстраційне посвідчення: UA/11243/01/01. Термін дії реєстраційного посвідчення: з 01.02.2016 по 01.02.2021. Виробник: Гленмарк.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням слід обов’язково ознайомитись з інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.

-15%

*

БЕПАНТЕН

®

Бепантен® Мазь - ніжний,
надійний захист шкіри малюка1

1. Proksch E et al. Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article, Journal of Dermatological Treatment, 28:8, 766-773. https://doi.org/10.1080/09546634.2017.1325310.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Реєстраційні посвідчення МОЗ України: Бепантен® мазь РП UA/4157/02/01 від 29.12.2015.

-15%

*

ДЕКСПАНТИН
Софарма
Декспантин Софарма збереже
секрети Вашої шкіри!
Декспантин Софарма крем для чутливої шкіри 30 г, Декспантин Софарма мазь 30 г
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/7842 від 11.04.2019 Виробник: Болгарія, Софарма АД

-15%

*

ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА
Протизапальний засіб, гель 5% 50 г

UA/7167/01/02. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-25%
*

-10%

*

ПЕНЦИКЛОВІР
ФІТОФАРМ
Проти герпесу,
крем 1% туба 5 г
№ UA/14731/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-10%

*

ЛАМІФЕН
Протигрибкові препарати
для місцевого застосування,
гель 1% туба 15 г, 30 г

№ UA/6136/02/01 від 05.02.2019. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

СУПРАДИН

®

МАГІЧНІ ДРАЖЕ
ВІТАМІНИ ДЛЯ АКТИВНИХ ДІТЕЙ!

СУПРАДИН

®

РОЗУМНЯШКИ
ВІТАМІНИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГЕНІЇВ!
Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. L.UA.MKT.CH.11.2019.0678

-25%

*

PRANO
Фіточаї,
в асортименті**

Не є лікарьским засобом.**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%

*
®

ВІТРУМ – ВІТАМІНИ, ЯКИМ Я ДОВІРЯЮ

Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням ознайомтесь з листком-вкладишем та проконсультуйтеся з лікарем. Витяг № 3/8-А-5542-17-65217Е
Наукового Центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Ак. Л.І.Медведя. Представник в Україні: ТОВ «Асіно Україна» Україна , 03124 , м. Київ , бул. В. Гавела , б. 8.

-20%

*

®

ДОППЕЛЬГЕРЦ
ЕНЕРГОТОНІК-Н
Подарунок рідному серцю.
Фл. 250 мл, 500 мл, 1000 мл

Не є лікарьским засобом.

-30%

*

На всі тонометри
і інгалятори

-15%

*

ХЬЮМЕР
Переможна сила 100% морської
води для м`якого промивання носу.
Великий балон 150 мл
Реклама медичного виробу. Декларація відповідності №H150/01/UA, №11964/2012
от 11.10.2012 Виробник «Лабораторіз УРГО», Франція. Є протипоказання.
Перед застосуванням уважно ознайомтесь з інструкцією та обов’язково
проконсультуйтеся з лікарем.

-20%

*

GAMMA
Diamond Prima
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ
Глюкометр, оснащений універсальним звуковим
сигналом визначення результатів тесту у вигляді
серії звукових сигналів для комфорту користувачів
з вадами зору.

-20%

*

КУКУШКА
Набір для промивання носу
+ сіль морська

Не є лікарьским засобом.**
Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

НІКОРЕТТЕ

®

Інноваційний засіб
для боротьби
з курінням.

Не є лікарьским засобом.**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%

*

ТАБЕКС

®

Табекс – допоможе кинути курити.
Табл. 1,5 мг №100

№ UA/2537/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

LISTERINE
Ополіскувачі
ротової порожнини,
в асортименті**

Не є лікарьским засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%

*

до

ALWAYS
NATURELLA
TAMPAX
Прокладки, тампони
гігієничні, в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.

-40%

*

на 2 одиницю

FLORA
SECRET
Ефірні масла,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%

*

до

Дитяча косметика,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

ДОКТОР
БІОКОН
Косметичні засоби,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

JOHNSON’S BABY
Дитяча косметика,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

*знижка 20% надається на весь асортимент продукції ТМ Bebble (Бєбл).
Ціна зі знижкою розраховується від регулярної роздрібної ціни. Висновок ДСЕЕ від 27.06.2019р. №12.2-18-3/14202. Виробник Лавена АД. Болгарія.

-25%

*

до

MILUPA
Дитяче харчування,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%
до

*

БЕЛЛАКТ
Дитяче харчування,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

BAMBOLINA
Соки та нектари дитячі,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%

*

Аксесуари
для дітей,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

*

PAMPERS
Підгузки,
підгузки-трусики,
вологі серветки,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

BEBI
Дитяче харчування,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

Видання “Каталог акцій”.
Серія КВ №24444-14384Р від 04.05.2020р

-30%
до

