Офіційні правила рекламної Акції
«Вітамінізація» (далі – Акція)
1. Організатор Акції
1.1. Організаторами Акції є: ТОВ «Фармастор», ТОВ «Аптека Доброго Дня», ПП «АПТЕКА
Аронія», ТОВ «Фарма-Сіті», ТОВ «АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ», ТОВ «Аптечне об’єднання
«БІОКОН», ТОВ «ЗАЛІЗНИЧНА АПТЕКА», ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ
УКРАЇНСЬКІ ЛІКИ», ТОВ «АПТЕКА МІРРА», ПП «Фармабене», ТОВ «Аптека № 338», ТОВ
«Аптека № 418», ТОВ «Аптека № 22», ТОВ «Аптека 7» (далі – «Організатори» ), що здійснюють
свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Аптека Доброго Дня».
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажів, привернення уваги споживачів та
підвищення лояльності покупців до мереж Організаторів.
2.2. Офіційні правила Акції (далі – «Правила») розміщуються на сайті www.add.ua (далі – «Сайт»)
та в куточках споживача у аптеках, які беруть учать у Акції.
2.3. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
3. Територія (місце), термін (тривалість) та умови проведення Акції
3.1. Акція проходить на діючих аптеках мережі, що здійснюють свою діяльність під знаком для
товарів та послуг «Аптека Доброго Дня» (далі – «Територія проведення Акції») за виключенням
аптечних пунктів та аптек за адресами: м. Запоріжжя, Орехівське шосе, 10 та 10 В; м. Київ,
Комарова, 3; м. Київ, Підвисоцького, 4-А; м. Одеса, вул. Пастера, 9 (відділення гінекології та
хірургії); м. Київ, вул. Винниченка, 9; м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; м. Київ, вул.
Народного ополчення, 5; м. Бориспіль (аеропорт); м. Дніпро, вул. Кн. Ольги, 16; м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 37, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43(2 аптечних пункти); м. Київ, вул.
Луначарського, 5, м. Київ, вул. Матеюка, 3, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул.
Шовковична, 39/1; м. Київ, вул. Пушкінська, 22-А; м. Київ, пр-т Свободи, 22; м. Київ, вул. Тичини,
22; м. Київ, вул. Щербакова, 70; м. Київ, вул. Червоноармійська, 104; м. Київ, вул. Кондратюка, 6;
м. Київ, вул. Саксаганського, 100; м. Київ, вул. Якубовського, 6; м. Київ, вул. Солом’янська, 17; м.
Київ, вул. Пимоненко, 10; м. Київ, вул. Драйзера, 19; м. Київ, вул. Закревського, 81/1 (2 аптечних
пункти); м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 8-А; м. Харків, вул. Пушкінська, 82, м. Київ, вул.
Медова, 2 (аеропорт), м. Київ, Підвисоцького, 13.
3.2. Термін та умови проведення Акції (далі – «Термін проведення Акції»): з 05.03.2019 по
31.03.2019 (включно) покупець отримує знижку 15% на продукцію із категорії «Вітаміни».
Перелік товару, що приймає участь у акції розміщується у додатку до даних правил. Знижка
розраховується від фіксованої ціни реалізації препаратів та не сумується з іншими знижками,
акціями, дисконтними та бонусними програмами Організаторів Акції. Видача грошової
компенсації замість надання знижки не допускається. Бонуси/бали на карту «Піклування»/Fishka
не нараховуються.
3.3. Акція може бути достроково припинена за рішенням Організаторів Акції.
4. Учасники Акції
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент
проведення Акції вже виповнилось 18 років, які постійно проживають на території України та які
виконали умови участі та правила цієї Акції (далі – «Учасники»). Участь в Акції обмежено
дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь за будь-яких обставин:
4.2.1. Неповнолітні;
4.2.2. Покупці, які здійснюють покупку по безготівковому розрахунку (окрім розрахунків за
допомогою банківських карток);
4.2.3. Працівники Організаторів та/або їхні афілійовані особи, та/або компанії, які беруть участь у
підготовці та проведенні Акції, а також близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати, сестри,
батьки) перелічених вище осіб.
4.3. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
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Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
Вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагаються цими Правилами у
відповідних випадках;
- Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
- Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників.
4.4. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами
та повну й безумовну згоду з ними.
4.5. Обмеження щодо участі в Акції можуть бути змінені Організаторами Акції за умови
інформування про ці зміни на офіційному Сайті www.add.ua.
-

5. Додаткові умови Акції
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника
Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції
від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому
така особа не має права на одержання від Організаторів Акції будь-якої компенсації.
5.2. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організаторами протягом всього Терміну
проведення Акції, про що буде повідомлено у спосіб, що вказаний в п. 2.2. цих Правил.
5.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих
Правил та зобов’язуються їх виконувати.
5.4. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатори мають право залучати будь-яких третіх осіб.
5.5. Організатори залишають за собою право змінювати фонд Заохочень Акції або включити в
Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами.
5.6. Організатори не несуть жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників
Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання)
своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної
сили (форс-мажор), тощо.
5.7. Організатори не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно
Заохочень. Організатори не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатори не беруть на себе відповідальності за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань
Організатори Акції залишають за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.9. Організатори Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань згідно з
умовами Акції у разі настання форс-мажорних обставин (стихійні лиха, пожежа, повінь, військові
дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції,
оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні
контролю з боку Організаторів Акції обставини).
5.10. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), Організатори на свій розсуд
мають право призупинити або зупинити Акцію.
5.11. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організаторами Акції протягом всього
терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх
затвердження та оприлюднення Організаторами Акції за умови інформування про ці зміни та/або
доповнення на офіційному веб-сайті www.add.ua та у в куточках споживача у аптеках, які беруть
учать у Акції.
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Перелік акційних товарів
Orthomol AMD Extra капс. (спеціально для людей
похилого віку)

Вітатон Кідс таблетки шипучі зі смаком мандарину
№50 (ОПТИМА)

Orthomol Arthro Pluse гран. (здоров"я кісток та суглобів)

Вітатон льодяники від захитування та нудоти 8гр. №1
Вітатон льодяники від захитування та нудоти 8гр. №150
(ОПТИМА)

Orthomol Aurinor гран. (обмін речовин) 30 днів
Orthomol Beauty /питна бутилочка/ новинка (для
покращення стану шкіри, нігтів та волосся) 30 днів

Вітатон льодяники від захитування та нудоти 8гр. №50

Orthomol Cardio гранули (здоров"я серця та суглобів) 30
днів

Вітатон льодяники з вітаміном С 6гр. №1

Orthomol Cardio капсул. (здоров"я серця та суглобів) 30
днів

Вітатон льодяники з вітаміном С 6гр. №100

Orthomol Femin (для жінок в період менопаузи) 30 днів

Вітатон льодяники з вітаміном С 6гр. №100 (ОПТИМА)

Orthomol Femin (для жінок в період менопаузи) 90 днів

Вітатон льодяники з вітаміном С 8гр. №1

Orthomol fertil plus (для чоловіків) 30 днів

Вітатон мультивітамін льодяники 6гр. №1

Orthomol Flavon M капс. (незамінний для лікування
чоловіків з онко захворюваннями (рак передміхурової
залози)

Вітатон мультивітамін льодяники 6 г банка п/п №100

Orthomol I-Care капс. (для профілактики та лікування
вірусних та інфекційних захворювань)

Вітатон мультивітамін льодяники 6 г банка п/п №100
(ОПТИМА)

Orthomol Immun Junior directgranulat Малина - Лайм
(сила імунітету Вашої дитини ) 30 днів

Вітатон мультивітамін льодяники 6гр. №1

Orthomol Immun pro (лікування порушень кишкової
мікрофлори) 30 днів

Вітатон МультиОмега сироп 165 мл

Orthomol Immun капсул. (відновлення імунної системи)
30 днів

Вітатон МультиОмега сироп 165 мл (ОПТИМА)

Orthomol Immun питний (відновлення імунної системи)
30 днів

Вітатон МультиОмега сироп 250 мл

Orthomol Junior Omega нов. (сила імунітету Вашої
дитини) 30 днів

Вітатон МультиОмега сироп 250 мл (ОПТИМА)

Orthomol Junior жувальні машинки (для імунітету Вашої
дитини) 30 днів (orange)

Вітрум №100 таб.

Orthomol Junior жувальні машинки (для імунітету Вашої
дитини) 30 днів (лісова ягода)

Вітрум №30 таб.

Orthomol Magnesium Plus (для функцій м"язів)
Orthomol Mental (обмін речовин та розумова
діяльність)

Вітрум №60 таб.
Вітрум б"юті №60 таб.

Orthomol Natal гран. (вітаміни для мами та малюка) 30
днів

Вітрум б"юті №30 таб.

Orthomol Natal капс. (вітаміни для мами та малюка) 30
днів

Вітрум Енерджи №30 таб.

Orthomol Nemuri (для здорового сну) 30 днів

Вітрум Енерджи №60 таб.

Orthomol Osteo гранули (для лікування остеопорозу) 30
днів

Вітрум кардіо №100 таб.

Orthomol Pro Basic Plus (для оптимізації шлункового
травлення) 30днів

Вітрум кардіо омега-3 №30таб.

Orthomol Pro Cran Plus (протимікроб, сечогін.) 30 днів

Вітрум кардіо омега-3 №60таб.

Orthomol QuckCap Beauty (догляд за тілом) 7 днів

Вітрум кідз №30 таб.

Orthomol QuckCap Brain (для мозку) 7 днів

Вітрум кідз №60 таб.

Orthomol QuckCap Sports (для cил) 7 днів

Вітрум пренатал №100 таб.

Orthomol QuckCap Sun (для засмаги) 7 днів

Вітрум пренатал №30 таб.
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Orthomol Quickcap Sports 7 днів
Orthomol Sport питний (вітаміни для спортсменів) 30
днів

Вітрум пренатал форте №100 таб.
Вітрум пренатал форте №30 таб.

Orthomol Sport питний з тауріном (вітаміни для
спортсменів) 30 днів

Вітрум Фолікум №60 таб.

Orthomol Tendo (сухожилля) 30 днів

Вітрум центурі №100 таб.

Orthomol Veg One капсулы (для веганов) 30 днів

Вітрум центурі №30 таб.

Orthomol Vision 30 дней (для лікув.вікових хвороб очей)

Вітрум юніор №30 таб.

Orthomol Vital F гран.(для жінок) 30 днів

Вітрум юніор №60 таб.

Orthomol Vital F капсул.(для жінок) 30 днів

Волвіт 5мг №30 таб.

Orthomol Vital F питний (для жінок) 30днів

Гексавіт №50 др.

Orthomol Vital M питний (для чоловіків) 30 днів

Геровітал Плюс 200мл

Orthomol Vital M питний (для чоловіків) 30 днів

Геровітал Плюс 500мл

Orthomol Vital M табл. (для чоловіків) 30 днів

Геровітал 200мл

Orthomol Вітамін Д3 Плюс №60

Деакура 5мг №50 таб.

Orthomol Холін Плюс (для печінки) №60

Декамевіт №20 таб.

Wave You Біомакс №30

Декристол D3 1000 МЕ краплі 25мл

Wave You Витамін Е 400МО капс №30

Декристол D3 2000 МЕ № 30

Wave You ОМЕГА 3-6-9 капс. №30

Декристол D3 4000 МО табл. №30

Аевіт №10 капс.

Декристол D3 5600 МЕ №30

Аквавіт -Д3 375мкг/мл 15000 МО в мл по 10мл роз.

Допельгерц БЬЮТІ Slim-комплекс для зниження ваги,
капс. №30
Допельгерц БЬЮТІ Краса та здоров"я волосся, капс.
№30

Аквадетрим 10мл фл.(віт. Д3 водн. р-н )

Допельгерц БЬЮТІ Ліфтинг-комплекс з гіалуроновою
кислотою, капс. №30

Аевіт №50 капс.

Акневіт капс. №30
Алфавіт 50+ табл.№60

Допельгерц БЬЮТІ Целюнорм, капс.№30

Алфавіт Дитячий садок табл. №60
Алфавіт Діабет табл. №60

Доппельгерц V.I.P. СпермАктив капс.№30

Алфавіт для Чоловіків табл. №60

Доппельгерц Актив віт. д/очей з лютеїном капс. №30

Алфавіт Класік табл. №120

Доппельгерц Актив віт. д/очей з чорницею №30 капс.

Алфавіт Косметик табл. №60

Доппельгерц Актив вітамін С + Цинк таб.шип №15

Алфавіт Мама табл. №60

Доппельгерц Актив вітаміни д/діабетиків капс №30

Алфавіт табл. №120

Доппельгерц Актив Гінкго Білоба №30 таб.

Алфавіт табл. №60
Алфавіт у Сезон Застуд табл. №60

Доппельгерц Актив Гліцин +В-віт. 610мг №30 капс.

Доппельгерц KINDER Омега-3 для дітей капс.№30
Доппельгерц Актив Антистрес табл. N30

Доппельгерц Актив Глюкозамін + Хондроітин №30кап

Алфавіт Школяр табл. №60

Доппельгерц Актив для здоров`я шкіри,волосся,нігтів
капс №30

Апілак №25 таб.

Доппельгерц Актив Ессенціальні фосфоліпіди+ вітаміни
групи B капс.№50

Апілак №50 таб.

Доппельгерц Актив Кальций+Д3 №30 тб.

Асконова Антиоксидант табл. №10

Доппельгерц Актив лецитин + В-вітаміни капс №30

Асконова Антиоксидант табл. №10*12 (блок)

Доппельгерц Актив Магній В6

Асконова Залізо зі смаком яблука табл. №10

Доппельгерц Актив Магній+калій №30 табл.

Асконова Залізо зі смаком яблука табл. №10*12 (блок)

Доппельгерц Актив Магній+Калій таб.шип.№15

Асконова Кальцій зі смаком ананасу табл. №10
Асконова Кальцій зі смаком ананасу табл. №10*12
(блок)

Доппельгерц Актив Магній+кальцій №30 капс.

Аскорбінова к-та (вітамін С та лимон) 3г №6

Доппельгерц Актив мінерали д/діабетиків капс №30

Аскорбінова к-та 0,025г апельсин з цукром 3г №10 тб.

Доппельгерц Актив Омега-3 капс №30

Доппельгерц Актив Меноактив таб. №30
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Аскорбінова к-та 0,025г з цукром 3г №10 тб.

Доппельгерц Актив Омега-3 капс. №80

Аскорбінова к-та 0,025г лимон з цукром 3г №10 тб.

Доппельгерц Актив Омега-3 плюс капс. №30

Аскорбінова к-та 0,025г м"ята з цукром 3г №10 тб.

Доппельгерц Актив Омега-3 чисті судини капс. №30

Аскорбінова к-та 0,025г полун.з цукром 3г №10 тб.

Доппельгерц Актив Простанорм №30 таб.

Аскорбінова к-та 0,05 №160 др.

Доппельгерц Актив Сахаронорм 30 кап

Аскорбінова к-та 0,05 №50 др.

Доппельгерц Актив фолієева к-та+вит капс №30

Аскорбінова к-та з глюк.0,1 №10 таб.

Доппельгерц Енерготонік-Н 1000мл

Аскоцин жув.таб. №100

Доппельгерц Енерготонік-Н 250мл

Біоарон С сироп 100 мл

Доппельгерц Енерготонік-Н 500мл

Вiтамiн С Ацерола капс. №10

Доппельгерц Коэнзим Q 10 капс. №30

Велвумен №30 капс.

Дуовіт №40 др.

Велмен №30 капс.

Дуовіт д/жінок №30 тб

Вітакап №30 капс.

Дуовіт д/чоловіків №30 тб

Вітакап №100 капс.

Дуовіт д/чоловіків №60 тб

Вітамін А 100000МО №50 капс.

Дуовіт таб. комби-упаковка №60

Вітамін А 3,44% 10мл

Емфетал таб.№60

Вітамін А 33000МО №50 капс.

Енат 400 капс.№30

Вітамін Е 0,1 №60 капс.

Зіман №30 капс.

Вітамін Е 0,1г №50 капс.

Йосен для вагітних таб.№50

Вітамін Е 100мг №30 капс.

Квадевіт №30 др./12вітам.+4мікроел./

Вітамін Е 200мг №30 капс.

Кідді Фарматон 100мл сироп

Вітамін Е 400мг №30 капс.

Кідді Фарматон табл. жув. №30

Вітамін Е в олії 0,1г №10 капс.

Комплевіт №20 капс.

Вітамін Е в оліі 0,2г № 10 капс.

Лимонник Енерджи капс. №20

Вітамін Е в оліі 2г №30 капс.

Медобіотін таб 2,5мг №15

Вітамін С 25мг №10*12 з апельсиновим смаком (блок)

Медобіотін таб 2,5мг №30

Вітамін С 25мг №10*12 з лимонним смаком (блок)

Мерц Спеціальне драже №60

Вітамін С 25мг №10*12 з м"ятним смаком (блок)

Метіонін 0,25 №10 таб.

Вітамін С 25мг №10*12 з полуничним смаком (блок)

Метіонін 0,25 №50 таб.

Вітамін С 25мг №10*12 з цукром (блок)

Мультивітамол 200мл

Вітамін С 500мг №10 тб.жув.

Мультивітамол Др Тайсс сироп 200 мл.

Вітамін С таб.жув.500 №10

Мульти-табс Бейбі №14 (саше 28 доз)

Вітамін С табл. жув. 500мг з персиковим смаком №30

Мульти-табс Енерджи Плюс №30

Вітамін С табл.жув. 500мг з апельсиновим смаком №10

Мульти-табс Імуно Плюс №30

Вітамін С табл.жув. 500мг з апельсиновим смаком №30

Мульти-табс Малюк Кальцій плюс №30

Вітамін С-Здоров"я таб. 500мг №30

Неуробекс Нео №60 капс.

Вітаміни "Smart Element" Біотин 0,25№30

Неуробекс табл. банка №150

Вітаміни желейні Swiss Energy CalciVit Kids №60

Неуробекс табл. банка №90

Вітаміни желейні Swiss Energy ImmunoVit Kids №60

Неуробекс форте №30 тб.

Вітаміни желейні Swiss Energy MultiVit Kids №60

Неуробекс форте №60 тб.

Вітаміни жувальні Swiss Energy Multivitamins Hello Kitty
№12

Олідетрим 1000 МЕ капс. № 30

Вітаміни жувальні Swiss Energy Multivitamins Spiderman
№12

Олідетрим 4000 №60

Вітаміни жувальні Swiss Energy SmartVit Kids №60

Олідетрим №30

Вітаміни шипучі Swiss Energy Active №20

Олідетрим Кідс 10мл

Вітаміни шипучі Swiss Energy Beauty Antiage №20

Пантогар капс. №90

Вітаміни шипучі Swiss Energy Calcium №20

Перфектил капс. №30

Вітаміни шипучі Swiss Energy Immunostim №20

Перфектил Оріджинал №30 тб.

Вітаміни шипучі Swiss Energy Joint Care №20

Перфектил Плюс комбі-уп. (тб. №28 + капс. №28)
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Вітаміни шипучі Swiss Energy Kids №20

Перфектил Плюс Розкішне волосся №60

Вітаміни шипучі Swiss Energy Magnesium №20

Піковіт 150мл сироп

Вітаміни шипучі Swiss Energy Multivitamins №20

Піковіт №30 табл

Вітаміни шипучі Swiss Energy Slim Line №20

Піковіт Омега сироп 130мл НДС

Вітаміни шипучі Swiss Energy Vitamin C №20

Піковіт пребіотик 150мл сироп

Віта-Супрадин Актив таб. вкриті плівк. оболонк. №30

Піковіт форте №30 паст.

Віта-Супрадин Актив таб. шип. №10

Піковіт Юнік табл.жув.N27 бліст.

Віта-Супрадин Ведмежуйки, жувальні пастилки №30

Полівіт №30

Віта-Супрадин Ведмежуйки, жувальні пастилки №60

Ревалід 100мг капсули для укріплення волосся №30

Віта-Супрадин Лецитин гель 175 г

Ревіт № 80 др.

Вітатон вітамін C льодяники 8 г банка п/п №150
Вітатон Кідс ОМЕГА-3 капс. жув. №30

Ревіт №100 др.

Вітатон Кідс пастилки желейні з вітамінами №40

Супервіт табл. №30

Вітатон Кідс пастилки желейні з вітамінами №40
(ОПТИМА)

Суперія Гаммі для дітей жувальні цукерки №30

Ревіт драже №80 конт.

Вітатон Кідс пастилки желейні з вітамінами №80
Вітатон Кідс пастилки желейні з вітамінами саше №150

Суперія для жінок №30

Вітатон Кідс пастилки желейні з вітамінами саше №3

Суперія для підлітків хлопч.№30

Вітатон Кідс подарунковий набір для дітей+ігр.Гаррі

Суперія для чоловіків №30

Вітатон Кідс подарунковий набір для дітей+ігр.Губка Боб

Суперія Набір (для жінок №30+для жінок №30+для
чоловіків №30)

Вітатон Кідс подарунковий набір для дітей+ігр.Містер
Крабс

Суперія Набір (для жінок №30+для підлітків
№30(дівчатка)+для чоловіків №30)

Вітатон Кідс подарунковий набір для дітей+ігр.Патрік

Суперія Набір №5 (для жінок №30+для чоловіків
№30+для підлітків №30(хлопчики))

Суперія для підлітків №30

Вітатон Кідс подарунковий набір для дітей+ігр.Планктон

Суперія Набір №6 (для жінок №30+для чоловіків
№30+для малюків №30)

Вітатон Кідс подарунковий набір для
дітей+ігр.Сквідвард
Вітатон Кідс таблетки шипучі зі смаком малини №50

Товар
Ундевіт др. №50

Вітатон Кідс таблетки шипучі зі смаком малини №50
(ОПТИМА)

Ундетаб табл. №30

Вітатон Кідс таблетки шипучі зі смаком малини
№50 (ОПТИМА)

Фарматон №30 капс.

Вітатон Кідс таблетки шипучі зі смаком мандарину №50

Фарматон №60 капс.

Вітатон Кідс таблетки шипучі зі смаком мандарину №50
(ОПТИМА)

Юнівіт № 30 таб.
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