
AKČNÍ r-MABIDKA
ALS ceny platí od 1.

(VIGANTOLVIT?|2©D3 2000 I.U.
60 tobolek
1 tob. = 2,98 Kč

Vitamin D3:
* pro správné fungování imunitního systému
* přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
* podporuje vstřebávání vápníku v těle

bez lepku a bez laktózy
* vhodný pro těhotnéi kojící ženy

205,
akční cena"4

Vakci také VIGANTOLVIT? OSTEO,
30 tablet, cena 189 Kč.

Doplněk stravy.*

Obsahuje esenciální
fosfolipidy se třemi
mechanizmy podpory funkce jater:

* urychluje obnovu jaterních buněk
« zlepšuje jejich funkci
* podporuje jejich regeneraci
Pro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg).

akční cenaMVolně prodejný lék k vnitřnímu užití.

Obsahuje phospholipida sojae praeparata.*

Neo-an PeN23
bez cukru
24 pastilek

neo-arPRDneo- anginy i

* ulevuje od bolesti a škrábání v krku
* dezinfikuje ústní dutinu
* potlačuje zánět a má protivirový účinek
* pro dospělé a děti od 6 let

Vakci také Neo-angin* třešeň, 24 pastilek; Neo-angin*
šalvěj, 24 pastilek, každý za cenu 164 Kč.

Neo-angin? bez cukru

1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
Neo-anain* třešeň 1,2 ma/0,6 ma/5,9 ma

11. 2022 do 30.

MAGNE
470 mg/5 mg
100 obalených tablet

* Magne B6

s vitaminem B6 pro efektivní dop
« pro zlepšení příznaků nedostatku

> svalové křeče, mravenčení

> mírné poruchy spánku, dočasná
> nervozita, podrážděnost

Vakci také MAGNE B6“ FORTE,
50 potahovaných tablet, cena
189 Kč.

MAGNE 56"Je lék k vnitřnímu užití.*

* rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení

« osvěží vůní máty a eukalyptu
* pro dospělé a děti od 6 let

MUCONASAL? PLUS je volně prodejný
lék k nosnímu použití. Obsahuje
tramazolini hydrochloridum.*

LEVOPRONT?
kapky 15 ml

* ulevuje od suchého
a dráždivého kašle

* při tlumení kašle působí
přímo v dýchacích cestách
bez nežádoucího ovlivnění mozku

* kapkya sirup pro děti od 2 let
a dospělé, tablety od 12 let

Vakci také LEVOPRONT" tablety
60 mg, 10 tablet; LEVOPRONT“
sirup, 120 ml, každý za cenu
134Kč.

%MMAGNE B6FZS.fm om zn

> křeče trávicího traktu, bušení srdce

11. 2022

8
Inění hořčíku
hořčíku:

únava

akční cena

akční cenaL

nebo do vyprodání EU

Lék k vnitřnímu užití.*

alPharmaPoint
Zdraví o krok blíž

www.pharmapoint.cz

Magnesii Lactici
E©mmenáL

0.5 tbl. Medicamenta
100 tablet

Magnesii lactici kM ant1 a

Ť A p 100 tablet 7+

V o cbnonýe,vy (TANesě actas Gychov 0.5 g. eC5 mně znezE Jára nes» Glenmapk

« čistý hořčík ve formě laktátu (51 mg v 1 tbl.)
« léčba hypomagnezémie
* podpůrná léčba při kardiovaskulárních

onemocněních
* vhodný u pacientů

s diabetes mellitus
* vhodný pro těhotnéa kojící

akční cena

134,-
CHŘIPKA,

OSV

Lék s účinnou látkou magnesii lactas
dihydricus k vnitřnímu užití.

10 sáčků

* nejprodávanější horký
nápoj na chřipku
a nachlazení v ČR**

* díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy,
bolest v krku

* s přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C

**|gvia sell out data kategorie
01B1 MAT 04/2022

Vakci také COLDREX* MAXGRIP
lesní ovoce, 10 sáčků, cena 194 Kč;
COLDREX“ tablety, 24 tablet, cena
149 Kč. akční cena

ACC? LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel.

* má rychlý nástup účinku
od 1. dne

* rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání

* má navíc antioxidační účinek



AKČNÍ NABÍDKA
| MOLLER'S OMEGA 3"| 2x 250 ml
[100 ml = 108,80 Kč

| Centrum pro ženy
| 60+30 tablet
| 1tbl.=5,54 Kč

| Kompletní i Centrum * rybí olej z norské
| multivitamin

5

přírody s tradicí
| s minerály od roku 1854

a stopovými prvky vytvořen
speciálně pro potřeby žen pro podporu seát?

:

v limitovaném vánočním balíčku + měsíc užívání NAVÍC.

« bohatý zdroj
Omega-3 mastných
kyselin EPA a DHA

* vysoký obsah
vitaminu D

« výborná citronová příchuť

|
"Vitamin C přispívá k normální funkci

imunitního systému.

Vakci také Centrum pro muže,
| 60+30 tablet, cena 499 Kč. akční cena akční cena

ECM
Vakci také další druhy MÓLLER S.

| „L
vánoční koule - červená, modrá nebo tyrkysová

$ Doplněk stravy.* Doplněk stravy.*

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky

50 ks
1ks=4,18Kč

* oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na podporu imunity
* skvělá ovocná chuť
* bez konzervantů
* v originálním vánočním balení

| Doplněk stravy.*

COLAFIT.
120+30 kostiček
1 kostička = 4,25 Kč

BALENÍ NA 5 MĚSÍCŮ UŽÍVÁNÍ

AET
A3

700g
100 g = 195,57 Kč

limitovaná3* přípravek určený pro peči o Vaše klouby
| © nechutná, ale funguje!!!
|

© velmi vhodné pro dlouhodobé
užívaní

« v limitované edici s Alavis'“
Maxima Trau-MAX emulgelem
pro rychlou úlevu

pe

« čistý krystalický kolagen
ve formě měkkých, snadno
polykatelných kostiček

e bez barviv a přídavných látek
« balení 120+30 kostiček navíc,

na 5 měsíců užívání — stačí pouze
1 kostička denně akční cenaakční cenaLsDoplněk stravy.* Doplněk stravy.* 1369,-

LISTOPAD 2022

© CGemio RED3
| 90+15 kapslí
| 1 cps. = 5,88 Kč UE

MD
prostata

2x silnější složení Č (ojoj(aiglet=

vitalita
pro péči o prostatu**,
potenci a vitalitu

« slivoň africká
k podpoře zdraví
prostaty, maca

k podpoře sexuálního
zdraví a sibiřský ženšen
k podpoře vitality

**Nové, silnější složení s obsahem
1 2x více slivoně africké akční cena

617,-Doplněk stravy.*

Vibovit imunity
50 ks
1ks=3,34Kč

o

m

« želé multivitaminy
pro děti s příchutí černého bezu

« obsahují komplex 11 vitaminů a minerálů pro podporu
zdravé imunity dětí nejen v sychravém počasí

« s vysokým obsahem vitaminů D a C,

s přírodními barvivy a aroma

Vakci také
Vibovit Dino, 50 ks, cena 167 Kč;

| Vibovit Farma, 50 ks, cena 167 Kč.
| akční cena
| Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada
|

pestré a vyvážené stravy.*

Cemio Kamzík“
120 kapslí
1 cps. = 5,14 Kč

* 2x silnější složení
s jedinečnými
přírodními kolageny|
NATIV.COUTM

* vitamin C pro správnou
tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách

i

1 Vakci také
| Cemio Kamzíkova konopná mast
| hřejivá, 200 ml; Cemio Kamzíkova
| konopná mast chladivá, 200 ml,
| každý zacenu 214 Kč.

| ELE
| Doplněk stravy. Konopné masti jsou |1 zdravotnické prostředky.* 6 4, =ší

Bepanthen“ Baby / 100g
Prověřená ochrana pro miminka i maminky

« pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin
« hydratuje a přirozeně regeneruje
a ha= hor © Bepanthen Ba Dy

Jemná každodenní péče a ochrana
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NUROFEN Rapid4 IBUMAX*400mg
400 mg 50 potahovaných tablet

|
20 tablet 30 měkkých tobolek ;

bl

AL LL=M

IBUMAX
ELAN

potahované tablety
ibuprofenum

© Zmirňuje bolest

© Snižuje horečku

při nemocech z

PTOTATUA

NUROFEN;
400 mg měkké tobolky

30 měkkých tobolek

LM

B

« léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti * rychlá úleva
« tlumí bolest hlavy, zad, zubů hlavy, zad, zubů, či při menstruaci. od bolesti hlavy,

i menstruační bolesti zubů, svalů, zad
« rychlá úleva, silný účinek a menstruační bolesti

po dobu 9 hodin * snižuje horečku a zmírňuje zánět
* kombinace 500 mg paracetamolu « tablety s půlící rýhou

a 200 mg ibuprofenu

Vakci také
NUROFEN Rapid 400 mg,
20 měkkých tobolek, cena 109 Kč.

akční cena akční cena

129,-
ze)MVA SU

akční cena
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum 400 mg.*

Herba-CRAPID(OU||OROFARY Septabene*
45+15 tablet NAVÍC 24 pastilek citron a bezový květ
1 tbl. = 4,42 Kč — O 3mg/img -—-

e]“ OFA P
16 pastilek

4 mg + I mg pastilkyabs 1298)dkdsao

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují
ibuprofen.*Lék k vnitřnímu užití.*

ejVU

(Akurní Poppa
A SYSTÉMU ©

Úleva od bolesti v krku,
Působí proti virů ňbakteriím i kvasinké PFY,
;

i kvasinkám L * trojí účinek proti bolesti v krku:
4 pastilek STADA protizánětlivý, analgetický a antiseptický

* výhodné balení
pro akutní
podporu imunity a dýchacích cest

« vysoká dávka vitaminu C a zinku
pro podporu imunity, bylinné
výtažky z echinacey pro podporu
dýchacích cest

* snižuje lokální známky zánětu v krku: bolest, zarudnutí,
otok

« úleva od bolesti v krku
* působí proti virům, bakteriím

i kvasinkám
« léčí infekci

Vakci také Septabene“ eukalyptus
3 mg/1 mg, 16 pastilek, cena
134 Kč; Septabene“ orální sprej,
30 ml, cena 149 Kč. akční cenaEakční cena

159,-
akční cena|*0 OROFAR* je volně prodejný léčivý|A = přípravek k rozpuštění v ústech.*

| ER Betaglukan Í
 TEREZIA

:KOMPLEX D3 1000 IU IMU 200 mg Hlíva ústřičná + lactobacily
120 tablet == 60 tobolek 60+60 kapslín—1 tbl. = 4,53 Kč s -= 1 tob. = 5,40 Kč 1 cps. = 3,41 Kč

120 tablet a PARMAX

Doplněk stravy.* Léky k orálnímu užití.*

Pk % DTE7
Ň

04 Dl: oPreentan M|PAVENSY
: DOPLNĚK STRAVY MU“+

v

2mg

« dlouhodobá ;

podpora imunity
1000 y

Brtra silná 1 Betaglukan..sa
s českou patentovanou Pro Podporu va ké í f )

ochranou ProteOuine“ Be % DISANUJE PŘÍRODNÍ BETAGLUKANY, VLÁKNNU ZNULÉM A VETAMĚN ra komplexem vitaminů C', Da Zn
: STV

* působí již při rozpouštění v ústech * nejsilnější hlíva na trhu**
|

. .

« hlíva z českých pěstíren i

Vakci také Preventan“ Junior * přípravek obsahující přírodní kvasničné * šípek podporuje imunitní systém
KOMPLEX D3 400 IU, 120 tablet,
cena 544 Kč.

betaglukany s garantovanou
čistotou min. 80%, vlákninu inulín
a vitamin D pro podporu normální
funkce imunitního svstému

* bez konzervačních látek

** Nejvyšší obsah deklarovaných
hetaalukanů Dle nrůzkumu 7 lékárenIVitamin C nřisnívá k normální funkci



AKČNÍ MAB ÍDKA LISTOPAD 2022

Těhotenství - 28 tobolek č|Laktobacily 5 ATB
(4 týdenní balení) "femibior' o1 tob. = 8,46 Kč 10 kaps.
28 tablet + 28 tobolek nČVYLEPŠENÉ SLOŽENÍ

k PRO CELOUL ROOHYLINEX' |FORTEme LAKTOBACILY 5
* jedinečné složení

pro specifické potřeby SITABILNÍ: * nejmodernější probiotikum
í

Vás i Vašeho miminka př « doporučuje se při a po užívání EME
ve 2. a 3. trimestru těhotenství -= antibiotik vina

“

* obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin“, * prémiová kvalita - maximální :

přispívající k růstu zárodečných tkání včetně placenty, Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA. efekt díky jediné kapsli

dále vitamin D3, lutein « 15 miliard živých bakterií

* obsahuje také DHA pro zdravý vývoj mozku i očí plodu * nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy v okamžiku výroby
* ochranná BIO-SUPPORT'V

technologie
* vhodný pro děti od 3 let,

dospívající a dospělé
* obohacenýo železo, zinek,

selen a hořčík
* od 13. týdne těhotenství

do porodu
* neobsahuje lepek ani laktózu

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie h té Vakci také NatureVia“ Laktobacily5
*

Lactobacillus acidophilus ELSE Imunita, 33 kapslí, cena 237 Kč. akční cena
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. 237 ||7Není určen k náhradě pestré stravy.* | = Doplněk stravy.*|A =

Edda-F
(00

537,-

Výlaměn O, EREZIA TEREZA | OTEREZIA0010001.. (VITAMIN D31000 IU VITAMIN D3 2000 IU

Doplněk stravy.*

90 kapslí i 30 tobolek 30 tobolek
1 cps. = 1,21 Kč 1 tob. = 1,97 Kč 1 tob. = 2,13 Kč

Vitamin D, 1000 IU. ..— =

€ a ký
Doptněk stravy

Sobsahem vtarínu D,

©-
GENERICA*

F === Vakci také TEREZIA VITAMIN D3 Vakci také TEREZIA VITAMIN D3

Špičkový vitamin D3 ve slunečnicovém olejí
1000 IU, 90 tobolek, cena 99 Kč. 20001U, 90 tobolek, cena 109 Kč.

pro vysokou vstřebatelnost nejen
pro vaši imunitu. * na podporu tvorby kostí a zubů

* vitamin D3 reguluje metabolismus

.
vápníku a udržuje normální funkciEe EL Gash) imunitního systému akční cena

189|A = 59|A = Doplněk stravy.*

Vakci také Vitamin D3 400 1.U.,

kapky 10 ml, cena 124 Kč. akční cena

Doplněk stravy.*|oopnětsta(M5
AmbrobenenS Sinecod 1,5 mg/ml
15 mg/5 ml / sirup 200 ml

sirup 100 ml 150 ml

* proti suchému,
dráždivému kašli
různého původu

* vhodný pro děti
od 3 let a dospělé

« velmi dobře snášen
« osvědčený přípravek i při vysokém

na vlhký kašel dávkovaní
* účinně rozpouští hlen « 100% přírodní sirup

a usnadňuje vykašlávání Vakci také s bylinnými extrakty
« sirup vhodný i pro děti Sinecod 50 mg tablety * lahodná chuť

s prodlouženým uvolňováním,
10 ks, cena 197 Kč.

* vhodný na suchýi vlhký kašel

Vakci také Ambrobene 30 mg,
20 tablet, cena 67 Kč. Vakci také TEREZIA NEKAŠLI

Sinecod 1,5 mg/ml sirup a Sinecod . Junior přírodní bylinný sirup,
Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety; jsou akční cena 50 mg tablety s prodlouženým akční cena 150 ml, cena 144 Kč. Edas <- F)
léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují uvolňováním jsou léky k vnitřnímu užití.
účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.* |07 | i Obsahují butamirati citras.* |87T - Zdravotnický prostředek. * |44 | E

eiNACHLAZENÍPARALEN“ GRIP chřipka a bolest
24 potahovaných tablet PARALEN.GRIP

300 9/25 mg wg potahované tablety paracetamolem cofenurýgh =
e adetraňuie nříznakv chřipkv a nachlazení: horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku a



AKČNÍ NABÍDKA .........A Rapidcaps 400 mg Novum 500 mg/65 mg30 kapslí 30 měkkých tobolek 24 potahovaných tablet
1 cps. = 18,13 Kč ==..= | 18o « začíná účinkovato 9 již za 10 minut'

EETOad ;
* proti mírné až středně silné

/ bolesti hlavy, zubů a svalů
a kloubů při chřipce

* snadno rozpustné
růžové měkké
tobolky s účinnou
látkou v tekuté formě R s* s protizánětlivým !Založeno na absorbci paracetamoluúčinkem 8 bez hodnocení klinické účinnosti.

* pro dospělé a děti od 6 let
* ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, Vakci také Panadol Extra

Přírodní koenzym 010 zad, svalů a menstruační bolesti Rapide 500 mg/65 mg,spolu s vitaminem B6 přispívají
ke snížení míry únavy a vyčerpání
a k normálnímu energetickému
metabolismu.

* snižuje horečku
* tlumí zánět

12 šumivých tablet, cena 94 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
potahované tablety a Panadol Extra

Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety
jsou léky k vnitřnímu užití.*

akční cena
KJa

akční cena

139,-
akční cena

544,-
Ibalgin? Rapidcaps 400 mg měkké
tobolkyje lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*Doplněk stravy.*

Immuno Complex Immunity
:

s vitaminem D3
30 kapslí 30 tobolek K
1 cps. = 6,63 Kč

1 tob. = 8,63 Kč
: veImmuno complex

BB cormpion
tum

2 9 pstaktozyP ie mms |
* léčivý přípravek používaný rjako laxativum C Sao* účinné, ale zároveň šetrné méSánprojímadlo, které působí místně

Ť BIOMEDICA
v tlustém střevě a nevstřebává se

* způsobuje změknutí stolice,
nenarušuje fyziologickou
činnost střev 195,

* pro každodenní doplnění střevní
mikrobioty probiotiky

a prebiotiky
« díky obsahu vitaminu D3

akční cena pro podporu imunitního systému
Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu |c:4užití, léčivá látka lactulósa.*|4 =- Doplněk stravy.*

« symbiotický komplex
s vitaminem D3 1000 IU

* podpora imunity a střevní
mikroflory při a po užívání
antibiotik

224,-
akční cenaLE akční cena

259,-Doplněk stravy.*

MENZAOBĚHo 010FORTE 60 mg
60 kapslí
1 cps. = 4,07 Kč

KOENZYM
* pro zdravé srdce ©10 60mg
« s obsahem thiaminu,

vitaminu E a selenu
* vyšší obsah koenzymu 010
* koenzym 010 získaný přirozeným

i
biologickým procesem bakteriální

pacvy fermentaceoa
E E ui (rov

Ku l S BET,
"ee EE ún ÚS % s* reishi podporuje U * thiamin pro správnou činnost srdce * pro léčbu žilních onemocnění, křečových žil

obranyschopnost organismu a oběhovou soustavu * vitamin E a selen k ochraně buněk před jejich a jejich komplikací
« s deklarovaným obsahem betaglukanů poškozením a tím i stárnutím « úleva pro těžké, bolavé,

oteklé nohy
* pro léčbu poúrazových poškození

* 100% reishi v kvalitě bio
bez konzervantů Vakci také Vitar Koenzym 010

30 mg, 60 kapslí, cena 179 Kč; svalů, šlach a vazů 305,Vakci také TEREZIA Reishi BIO, Vitar Koenzym 010 MAX 100 mg, -120 kapslí, cena 689 Kč. akční cena 60 kapslí, cena 317 Kč. akční cena Volně prodejný lék s účinnou látkou akční cena
sodná sůl heparinu. Ke kožnímu
podání.*Doplněk stravy.* M s)|A = Doplněk stravy.* 244, r cc)|A =

Voltaren Forte 20 mg/g gel / 1509
Analgetikum ve formě gelu proti bolesti zad, svalů a kloubů s účinkem až na 24h při aplikaci 2x denně ránoa večer. (C

Vakci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, 20 tobolek, cena 127 Kč;
ě

Valtaren 140 ma láčivá nánlact KBke rana 224Kč



E4aHYALURON-FILLER
+ELASTICITY denní krém= = ! ,

Eucerin
:

50 ml h

| NiOuitin?Clear
| 21 mg, transdermální
| náplast E
| 7ks

spray gel 100 ml

| Skoncujte s kouřením.
« denní krém proti

stárnutí pleti “ * hubí veš dětskou i její vajíčka
pro zralou pleť = | * působí do 15 minut

« vhodný pro všechny typy pleti | * nedráždí pokožku
* vyplňuje hluboké vrásky * pro děti již od 6 měsíců a dospělé
* redukuje pigmentové skvrny « snadná aplikace ve spreji

| « 24 hodinová kontrola
1 při odvykání kouření
| « uleví od chuti na cigaretu| zmírní abstinenční příznaky

| Vakcitaké
Vakci také Vakci také Hedrin“ Protect £ Go | další přípravky NiOuitin“.
další výrobky Eucerin“, ELSE spray, 120 ml, cena 169 Kč. akční cena |

VA | Lék na vnější užití - transdermální

Kosmetický přípravek.* | = Zdravotnické prostředky.* | náplast. Obsahuje nikotin.*

CEiss EI300290
«- i Pe“ .

:
i

Schweden Bitter

——|—|||BEZKONZE

250 ml + koncentrát kapky 50 ml
100 ml = 131,33 Kč

e k PIZ KVAZA

2,3,4a5 a
600 g zvlhčující oční kapky, 10 ml
100 g = 44,83 Kč y

* naše nejoblíbenější receptura
* z plnotučného mléka
* bez palmového oleje

unaveným a podrážděným
očím

« vhodné také pro použítí

* RYCHLÁ ÚLEVA suchým,
i

|

s kontaktními čočkami

* originální švédské
kapky s obsahem

Vakci také Sunar“ Premium 2, 3, přirozeně
a 4,700 g, každý za cenu 389 Kč. Vakci také Systane* COMPLETE,

10 ml, cena 299 Kč; Systane*
ULTRA, 10 ml, cena 234 Kč;

Systane“ HYDRATION,10 ml,
cena 254Kč; Systane“ BALANCE,
10 ml, cena 244 Kč.

se vyskytujících IR-
hořčin pro lepší z :

Kojení je pro kojence nejlepší způsob pocit po jídle %

výživy. Kojenecká výživa by měla být * nyní ve výhodném :

podávána pouze na základě doporučení balení na doma
lékaře. Potravina pro zvláštnívýživu. ELSE i na cesty ELE
Akce se nevztahuje na počáteční 269a speciální mléka.*|A =

akční cena

Doplněk stravy.* 394, = Zdravotnický prostředek.* 229, i

/ / C r f A
OTEVÍRACÍ DOBA:LC K d [ > a PO: 8:00—-11:00  13:00—16:00

UT: 8:00—11:00 13:00—16:00ÓOd LeS © m ST: 8:00—11:00  13:00—16:00P. ČT: 8:00—-11:00 13:00-16:00

|
PR. :

=
PÁ: 8:00—11:00 13:00-16:00

ADRESA:
Pod Lesem 1362/16

Dobrá Voda u Českých Budějovic
vstup z horního parkoviště

= = KONTAKT:
Zapojte se do našeho věrnostního programu Pevná linka: 387 721 141

a využijte zákaznické výhody. Mobilní telefon: 770 169 721

|Email: vedouci.Jekarnaadomov-dobravoda.cz)Těšíme se na Vaši návštěvu!

©
BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT


