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449/4€

BOLESŤ

Ibalgin® 400
48 tbl

99 €

Ružový Ibalgin je len jeden. Liek¹ pomáha proti bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov,
menštruačných bolestiach a horúčkach pri chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok.
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén.

1+1

-19%

LOKÁLNA
BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g

11,190 €/100 g

11 /13

19 €
89 €

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.

-20%

ZADARMO

ÚNAVA
A VYČERPANIE

6

99 €

Dr.Max Magnesium
B6 Gold
30 tbl

Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele
výborne vstrebáva. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania
a k správnej funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

ALERGIA

Fenistil 1 mg/g
dermálny gél, 50 g

17,980 €/100 g

899/11€

29 €

Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje
priamo v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý
účinok. Liek² obsahuje dimetindeni maleas.

-20%

-20%

LAKTOBACILY

7 /8

39 €

TRÁVENIE

69 €

Pancreolan® FORTE
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie! Dodá potrebné tráviace enzýmy
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek¹ obsahuje pankreatín.

6 /7 11 /14
39 €

30 cps

Laktobacily „6“
30 alebo 60 cps

99 €

29,500 €/100 ml

99 €

60 cps

99 €

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

NÁDCHA

295/3€

69 €

Orinox 1 mg/ml
10 ml
Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie.
Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

KÚPTE
2 ks

Vedeli ste, že

-18%

UŠETRÍTE

229 €

Vedeli ste, že
pri herpese by ste mali
dodržiavať tieto postupy?

alergie môžu byť sezónne
aj celoročné?
Sezónne alergie sa menia
podľa ročných období, súvisia
s prítomnosťou peľu. Roztoče,
plesne či domáci miláčikovia môžu
spôsobovať alergickú reakciu
kedykoľvek počas roka.

S kartou
Dr.Max CLUB

ALERGIA

Claritine® 10 mg
10 tbl

969/11€

389/4€

98 €

2 × 10 tbl

L.SK.MKT.CC.03.2019.0863

Osloboďte sa od alergie. Rieši prejavy vonkajších aj interiérových
alergií. Uľavuje od svrbenia a výtoku z nosa, pálenia a slzenia očí,
kýchania, žihľavky. Neovplyvňuje bežné denné aktivity. Uľaví
od príznakov alergie až na 24 hodín. Len pre členov Dr.Max CLUB
pri kúpe dvoch kusov balení získate výhodnú cenu. Bežná cena
jedného balenia Claritine 10 mg, 10 tbl, je 5,99 €.
Lieky¹ obsahujú loratadín.
Bezplatná mobilná aplikácia dostupná na www.claritine.sk.

OPAR

Liek¹ sa používa na liečbu príznakov spojených s alergickými
stavmi, ako je alergická nádcha a žihľavka.
Obsahuje levocetirizín.

Jediný krém na liečbu oparov s dvojitým zložením. Liek² zastavuje
množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. Je klinicky preukázané,
že pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov. Skracuje čas hojenia.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg
7 tbl

164,750 €/100 ml

99 €

6 /7

OPAR

HERPESIN® KRÉM
2g

Zovirax DUO 50 mg/g + 10 mg/g
dermálny krém, 2 g

999/13€

ALERGIA

49 €

4 ml

Liek⁴ na klasickú a sezónnu alergiu. Takmer okamžitá úľava
a cielený účinok v mieste ťažkostí. VÝHODNE AJ Livostin®
0,5 mg/ml, nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml⁵, za 6,59 €
(z pôvodných 7,49 €), 65,900 €/100 ml.
Lieky obsahujú levokabastiniumchlorid.

649/7€

09 €

2g

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov pier a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ HERPESIN® KRÉM, 5 g,
za 9,99 € (z pôvodných 10,79 €), 199,800 €/100 g.
Lieky² obsahujú aciklovir.

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

459 €

89 €

ALERGIA

Livostin® 0,5 mg/ml
očná suspenzná instilácia, 4 ml

Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje komplexnú
úľavu od príznakov alergickej nádchy, akými sú: upchatý nos,
tečúca nádcha, kýchanie, svrbenie v nose, svrbenie a slzenie očí.
Prináša úľavu počas 24 hodín už v 1 dávke.
Liek⁵ obsahuje flutikazónpropionát.

324,500 €/100 g

0,167 €/1 dávka

59 €

59 €

FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka
nosová suspenzná aerodisperzia
1 × 60 dávok

69 €

-28%

0,200 €/1 dávka

ALERGIA

1119/13€

ALERGIA

-17%

11 /14

559,500 €/100 g

29 €

Udržiavať opar suchý a čistý,
nedotýkať sa ho, na aplikáciu
mastičky používať vždy čistú
vatovú tyčinku, neprepichovať,
používať iný uterák
na zvyšok tváre.

Nasometin® 50 mikrogramov/dávku
10 g/60 dávok (ŠUKL kód: 8602C)

NERVOVÁ
SÚSTAVA

1499/17€

19 €

999/14€

REVITANERV STRONG s obsahom 500 mg kyseliny alfa-lipoovej
a vitamínmi B1, B2, B3, B5, B6 prispieva k normálnej činnosti
nervovej sústavy. Výživový doplnok.

269/2€ 429/4€

58 €

2 × 50 tbl

MAGNE B6®
50 tbl

REVITANERV STRONG 500 mg
30 tbl

Na liečbu sezónnej alergickej nádchy s klinicky potvrdeným
účinkom. Neovplyvňuje pozornosť. Pre dospelých. Podávanie
jedenkrát denne. Liek⁵ obsahuje mometazónfuroát.

ÚNAVA
A VYČERPANIE

Liek¹ obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému
sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Pri nedostatku horčíka zlepšuje
nervozitu, únavu, podráždenie, svalové kŕče, tŕpnutie. Pri kúpe
dvoch kusov balení získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného
balenia MAGNE B6, 50 tbl, je 7,29 €.

24 tbl

99 €

48 tbl

79 €

BOLESŤ A HORÚČKA
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl

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

-16%

ALERGICKÁ
NÁDCHA

19,380 €/100 ml

9 /11

42,900 €/100 ml

69 €

STÉRIMAR™ Mn (Mangán)
nosový mikrosprej s obsahom
morskej vody a mangánu, 50 ml

Mn

19 €

Potláča vylučovanie histamínu zodpovedného za príznaky
alergickej nádchy, ako je kýchanie a svrbenie v nose.
100 % prírodný, bez konzervantov. Vhodný pre všetky vekové
skupiny, tehotné aj dojčiace ženy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Cu,
50 ml za 9,69 € (z pôvodných 11,19 €), 19,380 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

4,590 €/100 ml

4 /4

459/4€

29 €

NÁDCHA

10 ml

59 €

NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s dvojitým účinkom – váš upchatý nos nielen uvoľní,
ale aj účinne zahojí podráždenú sliznicu. Liek⁵. VÝHODNE AJ
NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml⁵, za 4,29 €
(z pôvodných 4,59 €), 42,900 €/100 ml.

S kartou
Dr.Max CLUB

89 €

KAŠEĽ

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

1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. 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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

KAŠEĽ

STODAL® sirup
200 ml

3,415 €/100 ml

6 /7

29 €
49 €

Homeopatický liek¹ obsahuje až 9 účinných látok, tradične sa
používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.
Neutlmuje a zvyčajne nevyvoláva tráviace ťažkosti.

OPUCH A ZÁPAL
AESCIN
20 mg 30 tbl

4 /5

99 €

20 mg 30 tbl

29 €

Určený na liečbu lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin
a chorôb žíl dolných končatín. VÝHODNE AJ AESCIN, 20 mg,
90 tbl, za 9,99 € (z pôvodných 10,49 €).
Lieky¹ obsahujú alfa-escinum.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene
gél 100 g

6,190 €/100 g

619/6€

59 €

Diclobene – keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél
s diklofenakom – na rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Diclobene.
Lieky² obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

-50%

-15%

NA DRUHÉ
BALENIE

S kartou
Dr.Max CLUB

S kartou
Dr.Max CLUB

PÁLENIE ZÁHY

GAVISCON DUO EFEKT
48 žuvacích tbl

719 /8€
48 tbl

49 €

Liek¹ poskytuje rýchlo dvojitú úľavu od pálenia záhy a tráviacich
ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ GAVISCON DUO EFEKT,
24 žuvacích tbl¹, za 4,79 € (z pôvodných 5,59 €).

PÁLENIE ZÁHY

Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl

TRÁVENIE

5 ml

59 €

BioGaia® ProTectis® Kvapky
5 ml

Najlepší program -50 %
každý deň
ZĽAVA AŽ

DO

Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách zažívania.
Dietetická potravina. VÝHODNE AJ výživový doplnok BioGaia®
ProTectis® Tablety, 10 žuvacích tbl s citrónovou príchuťou,
za 6,09 € (z pôvodných 7,09 €).

48 tbl

L.SK.MKT.CC.06.2019.0899

Zabudnite na pálenie záhy. Rýchla a efektívna úľava od pálenia
záhy už do niekoľkých minút. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace
ženy či diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania. Len pre
členov Dr.Max CLUB AKCIA –50 % NA DRUHÉ BALENIE PLATÍ
AJ NA Rennie® ICE BEZ CUKRU, 24 žuvacích tbl, za 4,89 €.
Zdravotnícke pomôcky.

199,800 €/100 ml

999/11€

769 €

LAKTOBACILY

1529/17€

69 €

NADÚVANIE

Liek¹ na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí
súvisiacich s plynatosťou, napr. meteorizmus, flatulencia.
Obsahuje simetikon.

LAKTÓZOVÁ
INTOLERANCIA

99 €

Jedna tableta výživového doplnku Laktazym obsahuje 9 000
laktázových jednotiek enzýmu, ktorý pomáha štiepiť cukor
obsiahnutý v mlieku a v menšom množstve aj v mliečnych
výrobkoch.

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

-21%
S kartou
Dr.Max CLUB

PROBIOTIKÁ
PRE ŽENY

719 /7€

99 €

Probio Femina
30 cps

Bližšie informácie o Vernostnom programe Dr.Max CLUB nájdete vo Všeobecných
podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB na www.drmax.sk.

1439/15€

Laktazym
60 tbl

PROBIO-FIX®
60 cps

KU

www.drmax.sk

89 €

Espumisan®
100 cps

Z DOPLAT

U nás máte zľavy z doplatku pri liekoch na predpis
každý deň – s vernostnou kartou Dr.Max CLUB.

769/8€

Výživový doplnok obsahuje 2 kmene baktérií mliečneho kvasenia
a zinok. Zinok prispieva k správnej funkcii imunitného systému,
správnemu metabolizmu makroživín, plodnosti a správnej
reprodukčnej funkcii.

PROSTATA

Prostenal® CONTROL
60 tbl

1599/18€
CONTROL

69 €

Osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu
potencie. Saw palmetto a pŕhľava dvojdomá pomáhajú udržiavať
správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie prostaty.
Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi.
Kotvičník zemný pomáha podporovať sexuálnu aktivitu. Vitamín
B6 prispieva k znižovaniu únavy a vyčerpania. Vitamín D3
podporuje funkciu imunitného systému (1 tableta denne).
VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 60 tbl, za 15,99 €
(z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.

PEČEŇ

899/11€

49 €

LIPOVITAN® DUO
30 tbl
LIPOVITAN® DUO je výživový doplnok, ktorý obsahuje cholín
bitartrát 255 mg, silymarín 65 mg, inozitol 50 mg, L-metionín
25 mg, vitamín E 5 mg a vitamíny skupiny B. Vďaka svojmu
zloženiu je vhodný na regeneráciu a detoxikáciu pečene.
Len 1 tableta denne.

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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

KOLAGÉN

1529/18€

09 €

Colafit®
60 kociek

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehltnu
teľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka
denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok.

Porazte bolesť a zápal
KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZY
proenzi® Intensive
120 tbl

S kartou
Dr.Max CLUB

2699/31 €
120 tbl

49 €

To najlepšie pre váš pohyb od proenzi®, prináša 36 %* zlepšenie
chôdze po schodoch a zlepšuje komfort kĺbov u 75 %* užívateľov.
S vitamínom C, ktorý prispieva k tvorbe kolagénu na normálnu
funkciu chrupavky. VÝHODNE AJ proenzi® ArthroStop® Rapid+,
180 tbl, za 20,99 € (z pôvodných 24,59 €). Vyživové doplnky.
* Výsledky observačnej štúdie na 41 pacientoch, 2017.
Správa je dostupná na vyžiadanie.

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio kamzík®
60 cps

1599/18€

69 €

Kombinácia prirodzeného kolagénu prvého aj druhého typu.
Vitamín C na podporu tvorby vlastného kolagénu pre kĺbové
chrupavky, šľachy a väzy. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula
kedykoľvek počas dňa. Dvojmesačná zásoba v jednom balení.
Výživový doplnok.

Flector® EP

Flectopar®

Lieči bolesti svalov,
šliach, kĺbov
a reumatické bolesti.
Účinne zmierňuje
zápal a opuch.
Liek2 obsahuje
diklofenak epolamín.

Liečivá náplasť na liečbu
následkov športových zranení.
Cielene pôsobí počas 24 hodín.
Stačí nalepiť 1 × denne.
2,684 €/1 ks
Liek2 obsahuje
79 €
diklofenak epolamín.
2169 €

7 náplastí

gél, 100 g

7,290 €/100 g

729/8€

Flector® EP 25 mg

-18%

20 mäkkých cps

NOVINKA

649/7€

59 €

VLASY,
NECHTY, PLEŤ
Collagen Drink
30 vreciek

0,750 €/1 vrecko

22 /24

49 €
99 €

Výživový doplnok vo forme prášku na prípravu nápoja s obsahom
až 10 g kolagénu v jednej dávke, hyaluronátu sodného, biotínu,
zinku, mangánu a vitamínu C poskytuje unikátnu starostlivosť
o pokožku, vlasy a nechty a pomáha udržiavať zdravé kosti, kĺby
a spojivové tkanivá.

RAST VLASOV
A NECHTOV

26 /30

99 €
79 €

SUCHÉ LUPINY
FORFORIN ŠAMPÓN
PROTI LUPINÁM
200 ml

4,495 €/100 ml

899/10€

99 €

Špeciálny šampón proti suchým lupinám. Obsahuje jemné tenzidy
a ošetrujúce substancie a mätový olej, ktorý zmierňuje svrbenie.
VÝHODNE AJ pre FORFORIN ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM,
na mastné lupiny, 200 ml, za 8,99 € (z pôvodných 10,99 €),
4,495 €/100 ml. Kozmetické výrobky.

REVALID® KAPSULY
120 cps

Švajčiarsky liek¹ podporujúci rast vlasov a nechtov.

18 /

49 €

Mäkké kapsuly s účinnou látkou
v tekutej forme. Tekutý obsah
sa rýchlo vstrebáva a uľavuje
od bolesti chrbta, zubov,
menštruačných a reumatických
ťažkostí. Liek1 obsahuje
diklofenak epolamín.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.
IBSA Slovakia, s. r. o.

-15%

UŠETRÍTE

1258 €

50,600 €/100 g

0,286 €/1 ks

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

2999/34 €

Nicorette® Icemint Gum 4 mg
liečivé žuvačky, 105 ks
Liečivé žuvačky obsahujú nikotín vo forme rezinátu.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®.
Lieky na podanie do úst.

29 €

27,560 €/100 g

ZUBNÁ HYGIENA

689/7€

79 €

elmex® gelée
25 g

Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých,
ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi.
Liek⁶ podporuje remineralizovanie zubnej skloviny.

8,843 €/100 g

ZUBNÉ PROTÉZY

619/7€

29 €

COREGA Original EXTRA SILNÝ XL
fixačný krém, 70 g
Zabezpečuje extra silnú fixáciu až 12 hodín, s jemnou mätovou
príchuťou. Bráni zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou. Bez
zinku. AKCIA –15 % PLATÍ AJ NA INÉ VYBRANÉ PRODUKTY
Z PRODUKTOVÉHO RADU COREGA. Zdravotnícke pomôcky.

1. Liek na vnútorné použitie. 6. Liek na zubné 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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

MYKÓZA
NECHTOV A KOŽE
Canespor® krém
15 g

7 /8

59 €

15 g

29 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1015

Koniec svrbenia aj pálenia, koniec plesniam. Určený na liečbu
kožnej mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových priestorov,
rúk a ďalších častí tela. Natiera sa len 1 × denne. VÝHODNE AJ
Canespor® roztok, 15 ml, za 7,59 € (z pôvodných 8,29 €),
50,600 €/100 ml a Canespor® sada na nechty, 10 g, za 19,99 €
(z pôvodných 23,59 €). Lieky² obsahujú bifonazol.

293,800 €/100 ml

1469 € + 001/12 €
5 ml

pero

59 €

NECHTOVÁ MYKÓZA
EXO-NAILNER® Lak 2 v 1
5 ml

Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov. Necht
nie je potrebné obrusovať. K nákupu EXO-NAILER® Lak 2 v 1
získate Excilor® pero na liečbu plesňových infekcií nechtov
(v hodnote 12,59 €) LEN ZA 0,01 €. Zdravotnícke pomôcky.

ODVODNENIE
Aquabalance
30 tbl

629/6€

99 €

Výživový doplnok s vyváženým zložením bylinných extraktov,
ktoré prispievajú k normálnej funkcii močových ciest, podporujú
detoxikáciu a vylučovanie vody z organizmu a pôsobia ako
antioxidanty.

2. Liek na vonkajšie 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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

B
BB
B
B
www.drmax.sk/beautyclub

VÝHODNÁ
CENA

VÝHODNÁ
CENA

ZĽAVA

-25 %
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

DOJČENSKÁ
VÝŽIVA**

1,498 €/100 g

8

od 2

99 €

Sunar® Complex 2 a 3
600 g

59 €

600 g

Baby

Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť
pre spokojné bruško. Vápnik* a vitamín D* sú potrebné pre
normálny rast a vývoj kostí dieťaťa. VÝHODNE AJ Sunar®
Complex 5, 4, a 3 s príchuťami, 600 g, za 8,99 € (z pôvodných
9,99 €), 1,498 €/100 g. Nevzťahuje sa na počiatočnú a špeciálnu
dojčenskú výživu.
* Zložky sú pridávané do pokračovacej mliečnej výživy v súlade s požiadavkami
legislatívy

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

Vibovit® Abeceda
50 ks
+

DETSKÉ ČAJE
LEROS®

Bylinné aj ovocné detské čaje Leros sa vyznačujú vynikajúcou
kvalitou. Sú 100 % prírodné, bez chemických a konzervačných
látok, nedosladzované. Výživové doplnky.

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,59 €

13 /15

29 €
39 €

SUCHÁ POKOŽKA

L.SK.MKT.CC.01.2020.1023

Bepanthen® SensiDaily
krém, 150 ml

Každodenná hydratácia suchej a citlivej pokožky celého tela
s prebiotikami pre rovnováhu kožnej mikroflóry a s prírodnými
olejmi pre intenzívnu hydratáciu. Kozmetický výrobok.

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

Sudocrem® care & protect
100 g

879/9€

29 €

Želé multivitamíny pre deti v tvare písmen s vynikajúcou ovocnou
chuťou a komplexom 10 vitamínov a minerálnych látok na podporu
ich imunity. VÝHODNE AJ iné multivitamínové želé Vibovit®+.
Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej
stravy.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

8,860 €/100 ml

0,176 €/1 ks

-7 €
PE
PRI NÁKU€
NAD 21

Dôkladná starostlivosť o vašu citlivú pleť
s kozmetikou BIODERMA

ZĽAVA

S kartou
Dr.Max CLUB

7,990 €/100 g

799/8€
100 g

ZĽAVA

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.

2349/27 €
19 €

89 €

KLIMAKTÉRIUM
GS Merilin Harmony
60 + 30 tbl

Pre lepší život s citlivou pleťou vďaka
kozmetike LA ROCHE-POSAY

-25 %

ZĽAVA

-30 %
UKTY
NA PROD C
HYSÉA

Vysokoúčinný v období klimaktéria. Prírodný a nehormonálny.
Ploštičník na všetky prejavy klimaktéria (návaly tepla, potenie),
ľubovník pre psychickú pohodu. Výživový doplnok.

-18%

Víťazstvo nad vráskami a pigmentovými
škvrnami s produktmi Eucerin®

K nákupu
získate
vodu
e
mic lárnu 9 €
,9
9
te
o
v hodn

O

URIAGE HYSÉAC – komplexná
starostlivosť o pleť s nedokonalosťami

799/8€ 799/8€
10 tbl

99 €

30 tbl

99 €

MOČOVÉ CESTY

Cranberries & D-manose, 30 tbl
Cranberries & D-manose AKUT, 10 tbl
Výživové doplnky obsahujú extrakt z celých plodov brusníc
veľkoplodých, D-manózu a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva
k normálnej funkcii dolných močových ciest.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl

999/11€
10 tbl

49 €

Urinal Akut® FORTE vyvinutý v spolupráci s expertmi na urológiu
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným
extraktom z kanadských brusníc a s vitamínom D, doplnené
zlatobyľou obyčajnou na podporu zdravia močových ciest.
Akútna starostlivosť. VÝHODNE AJ Urinal Akut® FORTE, 20 tbl,
za 17,29 € (z pôvodných 19,89 €). Výživové doplnky.

MOČOVÉ CESTY

ENZYCOL® DNA
100 + 40 cps ZADARMO

1799/22€

19 €

Účinný prípravok Enzycol® DNA* je odporúčaný pri zvýšenej
hladine kyseliny močovej2, 3, 4, 5 a pri zvýšenej záťaži a obmedzení
nosných kĺbov1. Napomáha k normálnej funkcii dolných močových
ciest.2, 3 Výživový doplnok.
vitamín C, 2 extrakt z plodu višne, 3 extrakt zo zeleru, 4 kurkumín,
5
extrakt z pistácie, * zinok
1

* Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady
odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. ** Sortiment
dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva. 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. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

Zľava –25 % platí na všetky produkty BIODERMA okrem akciových balení.
Zľavu –7 € získate pri nákupe ľubovoľných produktov LA ROCHE POSAY
nad 21 €. Zľava –25 % sa vzťahuje na rady Eucerin® HYALURON-FILLER,
HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, HYALURON-FILLER + ELASTICITY,
HYALURON-FILLER UREA, Q10 ACTIVE a ANTI-PIGMENT. Zľava –30 % platí
na všetky produkty z produktového radu URIAGE HYSÉAC. K nákupu akéhokoľvek produktu NUANCE získate micelárnu vodu NUANCE, 200 ml (v hodnote 9,99 €), ZADARMO. Akcia neplatí na NUANCE krém na ruky. Zľavy nie
je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 4. do
30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

ZADARM

Starostlivosť o pokožku nielen
pre ženy s kozmetikou NUANCE

Nakupujte online
na www.drmax.sk
Akcie platia len v online lekárni.

Čistý
kryštalický
kolagén
K nákupu produktov
Pampers nad 20 €
získate vlhčené
utierky Pampers

ZADARMO

Buďte PRIPRAVENÍ, CHRÁNENÍ, PODPORUJÚCI A MILÍ.

99 €

● ľahko prehltnuteľné kocky
● balenie na 4 mesiace užívania
● stačí len 1 kocka denne
● bez farbív a prídavných látok

Produkty
s logom Dr.Max
sú vždy výhra

optimálne
zdravie
PRÉMIOVÁ
STAROSTLIVOSŤ

Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich
spraviť dostupnejšie.

-15%

-10%
€
od 539
/5
90 + 20 tbl

www.drmax.sk

Výživový doplnok.

„B“
pre

Umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd.
Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný
prostriedok na ruky na báze alkoholu.
Nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť
kontaminovanými rukami.
Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou
papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidovať.
Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky
nádchy alebo chrípky.
Dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a vyhýbať sa veľkým
skupinám ľudí.
V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

99,9 %

120 kociek

Plán

-33%

čistota
kolagénu

€
od 19/299
9
Akcia platí na celý rad produktov Pampers.

AŽ DO

Preventívne opatrenia
na zníženie rizika
nákazy koronavírusom

99 €

Zľava -10 % platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

Keď
rozhoduje
kvalita

3654/42 €
99 €

1699/19€

99 €

Zľava -15 % platí na všetky produkty z produktového radu Alavis.

Lekárenská kvalita, priaznivá cena.

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.

www.drmax.sk/produkty
Produkty s logom Dr.Max zahŕňajú lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, kozmetické výrobky
a iné výrobky. Vyobrazené produkty nie sú lieky a nepredstavujú kompletnú ponuku produktov Dr.Max.

-20%
NA CELÉ
PORTFÓLIO

pre deti od narodenia

0,015 €/1 ks

1 /1

19 €

80 ks

49 €

9 /11

59 €

1 ks

99 €

6,380 €/100 ml

3 /3

19 €
99 €

50 ml

3,192 €/100 ml

3 /4

1,595 €/100 ml

99 €

125 ml

3 /3

19 €

99 €

200 ml

99 €

1,595 €/100 ml

6,380 €/100 ml

3 /3

319/3€

19 €

200 ml

99 €

50 ml

99 €

Akcia –20 % platí od 1. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob. Zakúpite výhradne v lekárňach Dr.Max a v e-shope www.drmax.sk.

Čo je výhodné s logom Dr.Max
tento mesiac?

-20%

Simethicon Baby
30 ml

Sterolla
90 cps

ProstaMax
90 cps

Metabosyn
30 cps

10,633 €/100 ml

479/5€

1599/19€

1199/14€

319/3€

99 €

99 €

99 €

Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

99 €

