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-15%

NÁDCHA

43,900 €/100 ml

439/5€

MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

Dni zdravého dýchacieho systému

19 €

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou mäty
a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.
Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum.

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU
NASAL DUO
ACTIVE, 10 ml

-19%

3 /4

39 €

BOLESŤ

19 €

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 cps

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko rozpustné ružové mäkké kapsuly s tekutou
účinnou látkou. Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii.
Liek¹ obsahuje ibuprofén.

UŠETRÍTE

458 €

KAŠEĽ A NÁDCHA
Stoptussin®
50 ml

11,580 €/100 ml

579 € + 001/4 €
50 ml

PARALEN® GRIP
horúci nápoj pomaranč
a zázvor 500 mg/10 mg
12 vreciek

59 €

Stoptussin® – správna voľba na kašeľ vďaka dvom účinným látkam. Na začiatku liek¹ tíši dráždivý
kašeľ, chráni pred ďalším dráždením na kašeľ, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.
K nákupu Stoptussin®, 50 ml, získate NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml, 10 ml⁵ (v hodnote 4,59 €),
LEN ZA 0,01 €, 0,100 €/100 ml. AKCIA PLATÍ AJ PRE Stoptussin® sirup, 180 ml, za 6,49 €
(z pôvodných 6,79 €), 3,606 €/100 ml.

-20%

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

10 ml

-19%

IMUNITA
0,566 €/1 vrecko

6 /8

79 €
59 €

Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť.
Bez umelých farbív. VÝHODNE AJ OSTATNÉ PRÍCHUTE
PARALEN® GRIP horúci nápoj.

HLIVA USTRICOVÁ
S RAKYTNÍKOVÝM
OLEJOM
60 + 60 cps

15 /16

59 €
59 €

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom akciovom
balení. Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov
s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule.
Rakytník podporuje funkciu imunitného systému. Bez prímesí
a konzervačných látok. Výživový doplnok.

4,090 €/100 ml

KAŠEĽ

Ambrobene 15 mg/5 ml
100 ml

409/5€
100 ml

09 €

Liek¹ na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. Obsahuje
ambroxoli hydrochloridum. VÝHODNE AJ Ambrobene 30 mg,
20 tbl¹, za 3,39 € (z pôvodných 3,89 €).

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

PHYSIOMER®
hypertonický, 20 ml

-16%
0,606 €/1 vrecko

8 /10

49 €
19 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg
prášok na perorálny roztok, 14 vreciek

Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje
väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť
hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho
nápoja.

-23%

UŠETRÍTE

568 €

0,899 €/1 vrecko

0,449 €/1 vrecko

8 /9 + 0 /5
99 €

10 vreciek

59 €

629/6€

01 €

20 ml

69 €

Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví od príznakov
chrípky a silného prechladnutia. Liek¹ znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy,
bolesť v hrdle a uvoľňuje upchatý nos. K nákupu COLDREX® MAX
GRIP Lesné ovocie, 10 vreciek, získate PHYSIOMER® hypertonický, 20 ml (v hodnote 5,69 €), LEN ZA 0,01 €, 0,050 €/100 ml.
AKCIA PLATÍ AJ PRE COLDREX® MAX GRIP LEMON, 10 vreciek1,
za 8,99 € (z pôvodných 9,59 €), 0,899 €/1 vrecko.

S kartou
Dr.Max CLUB

99 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX® MAX GRIP Lesné ovocie
10 vreciek

-15%

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
Nogrip
14 vreciek

Liek¹ určený na liečbu príznakov spojených s bežným
nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest,
ako je kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.

S kartou
Dr.Max CLUB

86,633 €/100 g

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

25 /28

99 €

99 €

OSCILLOCOCCINUM®
30 × 1 g

Homeopatický liek¹, tradične sa používa pri liečbe chrípkových
stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti). Obsahuje extrakt
z pečene a srdca kačice Anas barbariae.

0 /1

49,900 €/100 ml

99 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

29 €

499/5€

89 €

NÁDCHA

Olynth® PLUS 1 mg/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

ACYLPYRIN®
10 tbl

Liek¹ znižuje horúčku pri chrípke a prechladnutí a uľaví od bolesti.
1 tableta obsahuje 500 mg acidum acetylsalicylicum.

Liek⁵ uvoľňuje upchatý nos, urýchľuje hojenie poranenej nosovej
sliznice, chráni nosovú sliznicu, bez obsahu konzervačných látok.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

-15%

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek

7 /7

29 €
69 €

Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým
účinkom. Liek¹ rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči
zapálené hrdlo. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

6 /7

BOLESŤ HRDLA

99 €

TANTUM VERDE® Mint
20 tvrdých pastiliek

39 €

TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM VERDE®
rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla. AKCIA PLATÍ AJ
PRE OSTATNÉ PRÍCHUTE TANTUM VERDE®, 20 tvrdých
pastiliek. Lieky1 obsahujú benzydamíniumchlorid.

16,633 €/100 ml

BOLESŤ HRDLA

STOPANGIN®
orálna aerodisperzia, 30 ml

4 /5

99 €
39 €

STOPANGIN® – dezinfikuje ústnu dutinu a hltan pri zápalových
ochoreniach a je podporný liek7 pri liečbe antibiotikami.
Obsahuje hexetidín.

16,633 €/100 ml

BOLESŤ HRDLA

BOLESŤ

30 tbl

29 €

BRUFEN® 400 mg
30 tbl
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku,
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti.
VÝHODNE AJ BRUFEN®, 50 tbl, za 4,39 € (z pôvodných 5,39 €).
Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

39 €

JOX®
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml

Liek7 na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových
a infekčných ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín.

-18%

349/4€

4 /5

99 €

BOLESŤ HRDLA
Larynox
30 ml

24 tbl

29 €

48 tbl

569/6€

69 €

99 €

BOLESŤ A HORÚČKA

BOLESŤ

Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti a na zníženie
horúčky. Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky s protizápalovým
účinkom na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Liek¹ obsahuje draselnú soľ diklofenaku.

Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl

Voltaren Rapid 25 mg
20 cps

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

11,390 €/100 g

LOKÁLNA
BOLESŤ

11 /13

39 €
49 €

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od
bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. Ľahko
otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminium.

4 /4

49 €
99 €

Larynox sa používa na lokálnu liečbu príznakov zápalu v ústnej
dutine a hrdle spojeného s bolesťou (napr. vredy v ústach/afty,
bolesť v hrdle, zápal sliznice ústnej dutiny ďasien).
Liek⁷ obsahuje benzydamíniumchlorid.

47,900 €/100 ml

NÁDCHA

479/5€

Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

69 €

Nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu. Uvoľní
upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

KÚPTE
2 ks

-15%

199 /2€ 359/3€

14,967 €/100 ml

UŠETRÍTE

379 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g

4,995 €/100 g

9 /13

99 €
78 €

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Na liečbu
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia
kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých
a dospievajúcich. Lieky² obsahujú ibuprofén. Pri nákupe dvoch
kusov balení Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, získate výhodnú
cenu. Bežná cena jedného balenia Ibalgin® gél alebo krém,
100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g. Produkty je možné kombinovať.

1,938 €/1 ks

LOKÁLNA
BOLESŤ

969/10€

19 €

Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks
Liečivé náplasti s diklofenakom na spoľahlivú úľavu od bolesti
svalov a kĺbov s dlhodobým účinkom. Liek² obsahuje sodnú soľ
diklofenaku.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

ACC® LONG
Instant, 10 vreciek,

-16%

UŠETRÍTE

718 €

Dni zdravého
dýchacieho
systému

4 /5

99 €
49 €

VLHKÝ KAŠEĽ

Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

20. 1. – 24. 1. 2020

Liek¹ uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný už
od 14 rokov. Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.

VLHKÝ
KAŠEĽ

6

69 €

10 šumivých tbl
ACC® LONG
10 šumivých tbl

+ 0 /7

01 €
19 €

10 vreciek

Liek¹ uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Vhodný
od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.
K nákupu ACC® LONG, 10 šumivých tbl, získate ACC® LONG
Instant, 10 vreciek¹ (v hodnote 7,19 €), LEN ZA 0,01 €,
0,001 €/1 vrecko.

4,992 €/100 ml

KAŠEĽ

TUSSIREX™ sirup
120 ml

599/7€

19 €

Rastlinný sirup na všetky druhy kašľa. Zmierňuje suchý, dráždivý
i prieduškový kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu. VÝHODNE AJ
TUSSIREX™ JUNIOR sirup, 120 ml, za 5,99 € (z pôvodných
7,19 €), 4,992 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

-21%

-16%

S kartou
Dr.Max CLUB
3,742 €/100 ml
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11,967 €/100 ml

49 €

VLHKÝ KAŠEĽ

Navštívte ktorúkoľvek lekáreň Dr.Max a nechajte si
od našich odborníkov poradiť, ako mať dýchacie cesty
naozaj zdravé. Stačí byť členom Dr.Max CLUB.

99 €

VLHKÝ KAŠEĽ

30 ml

59 €

Bromhexin® 12 kvapky KM
30 ml

Helisolv sirup
120 ml

Rastlinný liek¹ obsahujúci extrakt z listu brečtana, čo je bežný
názov pre listy rastliny Hedera Helix, L. Patrí do skupiny liekov
nazývaných expektoranciá (lieky, ktoré napomáhajú pri uvoľňovaní
hlienu) na liečbu produktívneho (hrudníkového) kašľa.

-18%

3 /4

6,690 €/100 ml

59 €

Uvoľňuje a zrieďuje hustý hlien pri akútnych a chronických
ochoreniach dýchacích ciest (priedušky a pľúca). Neobsahuje
cukor ani alkohol. Len pre členov Dr.Max CLUB výhodne aj
Bromhexin® 12 kvapky KM, 50 ml, za 4,89 € (z pôvodných
6,19 €), 9,780 €/100 ml. Lieky¹ obsahujú bromhexíniumchlorid.

KAŠEĽ

669/7€
100 ml

99 €

MUCODUAL SIRUP
100 ml
Uľavuje od suchého kašľa a bolesti v hrdle, upokojuje
podráždenie hrdla. Sirup obsahuje výtažok z ibiša lekárskeho
a med. VÝHODNE AJ MUCODUAL pastilky, 18 pas, za 4,19 €
(z pôvodných 4,99 €). Zdravotnícke pomôcky.

-15%

NOVINKA

S kartou
Dr.Max CLUB
2,927 €/1 náplasť

20 /24

49 €

ODVYKANIE OD FAJČENIA

7 náplastí

99 €

NiQuitin Clear 21 mg transdermálna náplasť
7 náplastí
Skončite s fajčením. 24-hodinová kontrola pri odvykaní od fajčenia. Uľaví od chuti na cigaretu,
zmierni abstinenčné príznaky. Liek² obsahuje nikotín. Len pre členov Dr.Max CLUB zľava – 18 %
platí na všetky produkty z produktového radu NiQuitin.

136,288 €/100 ml

17 /20

99 €

ODVYKANIE OD FAJČENIA

89 €

Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia 1 mg/dávka
orálna roztoková aerodisperzia, 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách
(po užití dvoch dávok). Zmierňuje chuť na cigaretu. Umožňuje plynule reagovať na potrebu doplnenia
nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®.
Lieky na podanie do úst, obsahujú nikotín.

2. Liek na vonkajšie použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku
a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

0,425 €/1 vrecko

KAŠEĽ

ERDOMED® 225 mg
20 vreciek

8

49 €

ERDOMED® je osvedčený liek1 na ochorenia horných aj dolných
dýchacích ciest. NOVINKA – ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek,
je odteraz dostupný bez lekárskeho predpisu, s novou pomarančovou príchuťou. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

5,990 €/100 ml

KAŠEĽ

Robitussin™ EXPECTORANS
na odkašliavanie
100 ml

5 /6

99 €
79 €

Liek¹ na vlhký kašeľ, ktorý pomáha pri odkašliavaní. Uvoľňuje hlien
a uľavuje dýchacím cestám. Bez cukru, pre dospelých a deti už od
2 rokov. Obsahuje guajfenezín. VÝHODNE AJ INÉ LIEKY Z RADU
Robitussin™.

KAŠEĽ

STOPKAŠEĽ ® Medical sirup
200 + 100 ml NAVYŠE

1,997 €/100 ml

599/7€

09 €

Zdravotnícka pomôcka, obsahuje unikátne účinné zloženie
5 bylinných extraktov (okrem iných extrakt skorocelu) a selén
s násobným efektom na všetky druhy kašľa a posilnenie
imunitného systému. VÝHODNE AJ STOPKAŠEĽ ® sirup pre deti,
200 ml + 100 ml NAVYŠE, za 5,49 € (z pôvodných 6,59 €),
1,830 €/100 ml, výživový doplnok.

1. Liek na vnútorné použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

Vedeli ste, že
v zime by ste mali zvýšiť
príjem vitamínu C?
Je dôležitou zložkou
na posilnenie imunitného
systému. Účinok výživových
doplnkov môžete podporiť
dostatočnou konzumáciou
ovocia a zeleniny.

449/4€

99 €

IMUNITA

IMUNITA

1499/16€

Jamieson® Vitamín C 1 000 mg
s postupným uvoľňovaním
120 tbl

Vitamin C Imuno Akut
30 cps
Obsahuje kombináciu vitamínu C, zinku a extraktu z echinacey
purpurovej s postupným uvoľňovaním až 12 hodín. Vitamín C
a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Výživový doplnok.

4,590 €/100 ml

89 €

PASTILKY
S MEDOM

449/4€

99 €

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

Šalvia, Islandský lišajník,
Echinacea, Zázvor a med,
Skorocel a materina dúška
36 pst

Calcium chloratum – TEVA – jedinečný a generáciami
overený liek1, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu.
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

Pastilky s obsahom vitamínu C, ktorý prispieva k správnej funkcii
imunitného systému. Pridaný med zlepšuje chuťové vlastnosti.
Výživové doplnky.

KAŠEĽ

Doplnok výživy s vysokým obsahom vitamínu C s postupným
uvoľňovaním. Pomáha posilňovať organizmus pri chrípke
a prechladnutí, znižuje únavu. Prispieva k správnej činnosti
imunitného systému, k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Výživový doplnok.
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59 €

89 €

899/9€

KOENZÝM

99 €

Coenzym Q10 s tiamínom
60 cps
Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva
k správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie, správne
fungovanie nervového systému a správnu funkciu srdca.
Výživový doplnok.

-15%

-18%
S kartou
Dr.Max CLUB

719 /7€ 1349/14€
30 cps

99 €

99 €

60 cps

LAKTOBACILY

ŽIVÉ KULTÚRY

1049/12€

Obsahuje komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií.
Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov v každej kapsule na konci
minimálnej trvanlivosti je overené stabilitnou štúdiou.
Výživové doplnky.

69 €

LAKTOBACILY

BIOPRON® 9 Premium
30 cps

Laktobacily „6“
30 cps alebo 60 cps

1449/17 €

29 €

30 cps

Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligo
sacharidmi na ideálnu podporu vašej celkovej pohody
a rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života počas
a po liečbe antibiotikami. VÝHODNE AJ BIOPRON® 9 Premium,
60 cps, za 16,99 € (z pôvodných 19,79 €). Výživové doplnky.

1069/12€

ZDRAVÉ SRDCE

Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg
120 + 60 tbl NAVIAC

PROBIO-FIX®
60 cps

Výživový doplnok obsahuje mliečne baktérie uložené
v špeciálnom ochrannom matrix a v ALU tube. Odporúčaný
Slovenskou spoločnosťou pre probiotiká.

120 + 60 tbl

69 €

Vysoká dávka omega-3 prémiovej kvality pre zdravé srdce, mozog a zrak. EPA a DHA prispievajú
k normálnej funkcii srdca. DHA podporuje duševnú vitalitu, prispieva k normálnej funkcii mozgu
a zraku. Priaznivý účinok je dosiahnutý pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA. VÝHODNE AJ
Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg, 90 tbl, za 6,49 € (z pôvodných 7,49 €). Výživové doplnky.

-15%

PÁLENIE ZÁHY
Talcid®
50 žuvacích tbl
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79 €

50 tbl

59 €

L.SK.MKT.CC.09.2017.0590

Dômyselné riešenie na pálenie záhy! Rýchla úľava od pálenia
záhy. Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa potreby. Chráni
žalúdok. VÝHODNE AJ Talcid®, 20 žuvacích tbl, za 3,99 €
(z pôvodných 4,29 €). Lieky¹ obsahujú hydrotalcid.

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps

5 /6

89 €
89 €

Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Prináša úľavu
pri črevných a brušných ťažkostiach. Zdravotnícka pomôcka.

8,990 €/100 ml

TRÁVENIE
Hylak® forte
100 ml

8 /9

99 €
59 €

Vaše trávenie ako nové. Liek¹ na rýchlu a účinnú obnovu črevnej
mikroflóry pri hnačke, ale aj zápche a liečbe antibiotikami.
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

1. Liek na vnútorné použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ
Inovo 5 forte
90 tbl

2169/25€

69 €

Optimálny pomer 5 vysokokvalitných zložiek a vitamínu C, ktorý
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým aj k správnej funkcii
kostí a chrupaviek. Výživový doplnok.

3739/42 €

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

39 €

Tlakomer Microlife BP 3AG1 New s adaptérom
1 ks – teplomer MT 3001 ZADARMO

recyklačný poplatok 0,07 €

Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami.
3 roky záruka. Zdravotnícka pomôcka.

-16%

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
50 tbl

499/5€
50 tbl

99 €

Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov
(kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ STOP KŔČOM RAPID,
20 vreciek, za 4,79 € (z pôvodných 5,69 €), 0,240 €/1 vrecko.
Výživové doplnky.

ŽILY

999/10€ 1799/19€
60 tbl

DioMax
60 tbl alebo 120 tbl

99 €

120 tbl

99 €

Obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, escín
a rutín. Až 80 % častíc týchto látok je menších ako 2 mikrometre,
čím sa zvyšuje ich rozpustnosť a vstrebateľnosť z tráviaceho
traktu. Výživové doplnky.

1. Liek na vnútorné použitie.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

PARANIT
PREVENTÍVNY
PROTI VŠIAM
A HNIDÁM, 100 ml,

B
BB
B
B

Celaskon®
ČERVENÝ
POMARANČ, 10 tbl eff,

UŠETRÍTE

www.drmax.sk/beautyclub

ZADARMO

11

68 €

UŠETRÍTE

2,49 €

Objavte výhodnú ponuku produktov vhodných
na zimné obdobie a potešte seba a svojich blízkych.
Krása sa začína zdravím – BeautyClub Dr.Max.

9,695 €/100 ml

VŠI A HNIDY

PARANIT RADIKÁLNY PROTI VŠIAM A HNIDÁM
sprej 100 ml + šampón 100 ml + hrebeň

1939/20€

39 €

Odstráňte 100 % vší jedinou 15-minútovou aplikáciou. Radikálny proti všiam a hnidám. K spreju proti
všiam a hnidám získate šampón po ošetrení a hrebeň navyše. Zdravotnícka pomôcka. K nákupu
PARANIT RADIKÁLNY PROTI VŠIAM A HNIDÁM získate PARANIT PREVENTÍVNY SPREJ PROTI
VŠIAM, 100 ml10 (v hodnote 11,69 €), LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 ml.

IMUNITA

Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ
30 tbl eff

Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Užíva sa pri zvýšenej potrebe vitamínu C
počas dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných
ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. K nákupu Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ, 30 tbl eff,
získate Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ, 10 tbl eff (v hodnote 2,49 €), ZADARMO.
Lieky¹ obsahujú kyselinu askorbovú.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

-17%

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,59 €

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

Sudocrem® care & protect
100 g

7,990 €/100 g

7 /8

99 €

100 g

89 €

Poskytuje citlivej detskej pokožke trojitú ochranu pred vznikom
zaparenín – chráni, ošetruje a pomáha zabrániť vzniku infekcie.
Dermatologicky testovaná, hypoalergénna masť s obsahom
D-panthenolu, bez obsahu umelých farbív a konzervačných látok.
K nákupu Sudocrem® care & protect, 100 g, získate Sudocrem®
care & protect, 30 g (v hodnote 5,59 €), ZADARMO.
Zdravotnícke pomôcky.

619 €

30 tbl eff

8,687 €/100 ml

NÁDCHA

PHYSIOMER® Baby
115 ml

9 /12

21,967 €/100 ml

99 €
09 €

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje
nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. VÝHODNE AJ INÉ
PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU PHYSIOMER®.
Zdravotnícke pomôcky.

6 /7

59 €

NÁDCHA

QUIXX® Nosový sprej
30 ml

30 ml

Vibovit® FARMA
50 ks
+

0,174 €/1 ks

869/9€

29 €

Vibovit®+ FARMA – želé multivitamíny pre deti s komplexom
10 vitamínov a minerálnych látok pre zdravú imunitu. Želé
v tvare zvieratiek z farmy s vynikajúcou ovocnou príchuťou.
Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Výživový doplnok.

INTÍMNE ZDRAVIE
Beliema® Effect
vaginálne tablety
10 tbl

999/11€
10 tbl

69 €

Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety s laktobacilmi
a kyselinou mliečnou na obnovu a udržanie fyziologického pH.
Vhodné pri kvasinkovej aj bakteriálnej infekcii. Tiež vhodné pri
a po antibiotickej liečbe. Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ
INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO RADU Beliema®.

2+ 1

MO
ZADAR

59 €

Starostlivosť o váš nos. VÝHODNE AJ QUIXX® extra Nosový
sprej, 30 ml, za 6,59 € (z pôvodných 7,59 €), 21,967 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

-17%

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

Starostlivosť
o pokožku nielen
pre ženy s kozmetikou
NUANCE

CHUDNUTIE
Lipoxal effect
270 tbl

Ochrana a regenerácia
vašej pokožky
s produktmi
URIAGE Bariéderm

pu
K náku ľných
bovo
ľu
h
c
o
dv
ANCE
tov NU
produk elový olej,
T
získate ml,
100

MO

ZADAR

Upokojte suchú
a atopickú pokožku
s produktovým radom
Xémose od URIAGE

2+ 1

MO

ZADAR

4399/53 €
39 €

Prestaňte chudnúť, schudnite! Lipoxal Effect je komplexný
prípravok na efektívne spaľovanie tukov a zníženie hmotnosti.
Redukuje hlad aj chuť na jedlo. Výživový doplnok.

10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku,
a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 1. Liek na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo
lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo
do vypredania zásob.

Telový olej NUANCE, 100 ml, v hodnote 24,99 € získate zadarmo k nákupu ľubovoľných dvoch produktov značky NUANCE a NUANCE MEN. Akcia 2 + 1 zadarmo platí na všetky produkty
z produktových radov URIAGE Xémose a URIAGE Bariéderm. V akcii 2 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými
ponukami. Akcie platia od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Nakupujte

online na
www.drmax.sk

Akcie platia len v online lekárni.

AŽ DO

-50%

VÝPREDAJ
VIANOČNÝCH BALENÍ

Ušetrite
na receptoch
Lieky na srdce a cievy

Antidiabetiká

ProfiZYM plus je enzýmový
výživový doplnok novej generácie.
Obsahuje 8 enzýmov, Serrazimes,
rutín, selén a vitamín C.
Vhodné pre vegánov.

5599€
/69

99 €

-15%

ZADARMO

ProfiZYM plus
je vhodné užívať:
pri rekonvalescencii
pri športovom a inom
zaťažení organizmu
pri celkovej záťaži organizmu

Zdravie svojich
blízkych
pod kontrolou

www.drmax.sk

* Bližšie informácie o zľavách poskytovaných členom vernostného programu nájdete vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB
dostupných na www.drmax.sk alebo v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max. Zľavy pri nákupe liekov a dietetických potravín, ktoré sú aspoň čiastočne hradené
z verejného zdravotného poistenia, sú poskytované v súlade so zákonom č. 363/2011 Z. z.

V akcii 2 + 1 zadarmo získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.

Pre vašich najmenších
robíme to najlepšie*

49 €

Zľava – 15 % platí na vybrané teplomery Microlife. Recyklačný poplatok 0,02 €

Taká výhodná,
že ju budete chcieť
využívať stále
Nový lepší vernostný program
Dr.Max CLUB

5+1

NOVÝ OBAL

ZADARMO

€
od 637
/7

z doplatku*

Vďaka vernostnej karte
Dr.Max CLUB máte vždy
istotu, že aj na lieky
na srdce a cievy a na
antidiabetiká, ktoré sú
na predpis, dostanete
vždy zľavu z doplatku.

2+1
-20%

50 %
Zľava až do

1,498 €/100 g

€
od 899
/9
600 g

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob. Výpredaj vianočných balíčkov so zľavou
až do –50 % platí do vypredania zásob len v online lekárni Dr.Max. * Dôležité upozornenie: Najvhodnejším a prirodzeným
spôsobom výživy dojčiat je dojčenie, ktoré má prednosť pred dojčenskými prípravkami. Prípravok odporúčame užívať len na
základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv či iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie.
Bližšie informácie o správnej príprave a užívaní nájdete na obale prípravku.

99 €

Zbierajte body z nákupov voľnopredajného
sortimentu na svoju vernostnú kartu
a získajte zľavu až 20 %.
www.drmax.sk/drmaxclub

Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom definovaný vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max. Presné podmienky
získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného
programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom
zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope.
Zľavu je možné uplatniť v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max.

pre deti od narodenia
WET WIPES,
80 ks
ZADARMO
7,980 €/100 ml

3

99 €

50 ml

3,992 €/100 ml

1,995 €/100 ml

4

1,995 €/100 ml

3

99 €

3

99 €

125 ml

99 €

200 ml

200 ml

7,980 €/100 ml

399 €
50 ml

Pri nákupe Baby massage gel 50 ml, Baby oil 125 ml, Baby wash 200 ml, Baby cream 200 ml, alebo Baby winter cream 50 ml, značky BEBELO získate BEBELO Wet wipes sensitive ZADARMO. Bežná
cena Wet wipes sensitive je 1,49 €, 0,019 €/1 ks. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob. Kozmetické výrobky. Zakúpite výhradne v lekárňach Dr.Max a v e-shope www.drmax.sk.

Odštartujte nový rok v zdraví

1+1

ZADARMO
Magnesium 375 mg
20 šumivých tbl

6

Omega 3-6-9
120 cps

Kids Gummies AIRPLANES
225 g
3,107 €/100 g

99 €

699 €

Zubné pasty

Zubné kefky

Medzizubné kefky

2,653 €/100 ml

1,990 €/1 ks

0,415 €/1 ks

99 €

12

1+1

ZADARMO
NA CELÉ
PORTFÓLIO
PRO32

od 1

99 €

75 ml

od 1

99 €

1 ks

od 2

49 €

6 ks

Čistiace tbl a fixačný krém
na zubné protézy

od 0

79 €

8 tbl

Akcia 1 + 1 zadarmo sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyššie vyobrazených produktov Dr.Max. Akcia 1 + 1 zadarmo na celé portfólio PRO32 sa vzťahuje na
ľubovoľnú kombináciu produktov z produktového radu PRO32. Pri rôznych cenách zvolených produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Ponuku nie
je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.

9,975 €/100 g

399 €
40 g

