MÁJ 2020

www.drmax.sk

1+1

ZADARMO

Dr.Max

od 299 €

VITAMÍNY A MINERÁLY
20 šumivých tbl

Chráňme sa navzájom

Namixujte si dvojicu šumivých vitamínov a minerálov podľa svojej chuti.
Zadarmo vždy produkt s nižšou predajnou cenou. Platí iba na tu
vyobrazené šumivé výživové doplnky.

JEDNORAZOVÉ RÚŠKA V PREDAJI

-22%

BOLESŤ A LOKÁLNA BOLESŤ

KOLAGÉN

Voltaren®

Radosť z pohybu. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. * Akcia platí na vybrané produkty z produktového radu Voltaren®.
Voltaren Forte 2,32 % gél, 50 g, 100 g, 150 g, 180 g, je na vonkajšie použitie a obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg,
5 ks liečivá náplasť, je na vonkajšie použitie a obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 25 mg, 20 mäkkých cps, je na vnútorné
použitie a obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 obalených tbl, je na vnútorné použitie a obsahuje diclofenacum
kalicum. VoltaTherm, 5 hrejivých náplastí, je zdravotnícka pomôcka.
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49 €

ALERGIA

99 €

Fenistil 1 mg/g
dermálny gél, 30 g
Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje
priamo v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý
účinok. Liek² obsahuje dimetindeni maleas.

Colafit®
60 kociek

379 €

Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g

4,995 €/100 g

999/13€

2 × 100 g

319/4€

09 €

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.

09 €

-22%

UŠETRÍTE

LOKÁLNA BOLESŤ

1469/18€

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.

KÚPTE
2 ks

-18%

21,633 €/100 g

-18%

BOLESŤ
VALETOL®
24 tbl

Liek¹ sa používa pri bolesti pri nachladnutí, bolesti hlavy, chrbta
a menštruačnej bolesti.

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. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.
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99 €

BOLESŤ

49 €

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 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.

BOLESŤ
HRDLA

1€

Claritine® 10 mg
10 tbl

69 €

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. 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.

29 €

DEZINFEKCIA

BIOFRESH PROTECT
dezinfekčný gél 62 %, 50 ml

3

999/13€

89 €

ALERGIA

Cetirizin Dr.Max 10 mg
7 tbl
Liek1 je určený dospelým a deťom starším ako 6 rokov na
zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej
alergickej nádchy a na zmiernenie príznakov žihľavky (chronickej
žihľavky z neznámej príčiny). Obsahuje cetirizín dihydrochlorid.

3,990 €/100 ml

0

3

99 €

OSOBNÁ
OCHRANA

99 €

100 ml

1 ks

1,498 €/100 ml

749 €
500 ml

DEZINFEKCIA

3-vrstvové jednorazové rúško
1 ks

isolda hygienický gél 73 %
100 ml alebo 500 ml

-18%

0,167 €/1 dávka

89 €

ALERGIA
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99 €

-28%

LEN ZA

2

2

Liek1. Obsahuje paracetamol.

DRUHÉ
BALENIE

29 €

98 €

BOLESŤ
A HORÚČKA

9,980 €/100 ml

49 €

MEDIPYRIN 500
30 tabliet

Liek¹ na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám
a kvasinkám v priebehu 1 minúty (na základe štúdie in vitro).
Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach.

UŠETRÍTE
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99 €

Strepsils® Med a Citrón
36 tvrdých pastiliek

KÚPTE
2 ks

ALERGIA

8 /9

69 €

Nasometin® 50 mikrogramov/dávku
10 g/60 dávok (ŠUKL kód: 8602C)
Na liečbu sezónnej alergickej nádchy s klinicky potvrdeným
účinkom. Neovplyvňuje pozornosť. Pre dospelých. Podávanie
jedenkrát denne. Liek⁵ obsahuje mometazónfuroát.

VLHKÝ KAŠEĽ
Hedelix® sirup
100 ml

5,790 €/100 ml

5 /7

79 €

100 ml

09 €

Uvoľňuje hlien, uľahčuje vykašliavanie. Pre deti už od narodenia.
S dávkovacou striekačkou. Lieky¹ obsahujú hustý extrakt
z brečtanových listov. VÝHODNE AJ Hedelix® sirup 200 ml,
za 8,79 € (z pôvodných 10,79 €), 4,395 €/100 ml.
Lieky¹ obsahujú hustý extrakt z brečtanových listov.

-17%

0,425 €/1 vrecko

KAŠEĽ

ERDOMED® 225 mg
20 vreciek

8

49 €

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

-16%

4,690 €/100 ml

KAŠEĽ

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

469/4€

89 €

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

Diclobene
140 mg, 5 ks,

-17%

UŠETRÍTE

988 €

S kartou
Dr.Max CLUB

ALERGICKÁ
NÁDCHA

18,380 €/100 ml

9 /11

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

46,900 €/100 ml

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 9,19 € (z pôvodných 11,19 €), 18,380 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

45,900 €/100 ml

4 /5

459/4€

69 €

19 €

NÁDCHA

HA 0,1 %

39 €

Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý
účinok až 10 hodín. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumhydrochlorid.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

S kartou
Dr.Max CLUB

89 €

99,900 €/100 ml
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99 €

OČNÉ KVAPKY

OČNÉ KVAPKY

Na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek,
očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky
Liek⁴ je určený na vkvapkávanie do oka.

Doprajte si skutočnú úľavu so zvlhčujúcimi očnými kvapkami
Systane® ULTRA. Obsahujú HP-Guar® na zmiernenie príznakov
syndrómu suchého oka. Zdravotnícka pomôcka.

Ophthalmo-Septonex
10 ml

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. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

Systane® ULTRA
10 ml

99 €

LOKÁLNA
BOLESŤ
Dolgit® krém
100 g

5,290 €/100 g
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29 €
39 €

Je určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou
lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. Liek² obsahuje ibuprofén.

LOKÁLNA
BOLESŤ

Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 10 ks

1,799 €/1 ks

1799 €

Liečivé náplasti s diklofenakom pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti
svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín. K nákupu Diclobene
140 mg, 10 ks, získate Diclobene 140 mg, 5 ks (v hodnote 9,89 €,
1,978 €/1 ks), LEN ZA 0,01 €. 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. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

MAGNE B6®
CONTROL
STRESS, 30 tbl,

1258 €

UŠETRÍTE

10,69 €

0,333 €/1 vrecko

ÚNAVA A VYČERPANIE

MAGNE B6® CONTROL STRESS Sticks
30 vreciek

999/10€

30 vreciek

69 €

Extrakt z rhodiola rosea prispieva k odolnosti voči stresu. Horčík prispieva k zníženiu únavy.
K nákupu MAGNE B6® CONTROL STRESS Sticks, 30 vreciek, získate MAGNE B6® CONTROL
STRESS, 30 tbl (v hodnote 10,69 €), ZADARMO. Výživové doplnky.

-15%

UŠETRÍTE

ZADARMO

MYKÓZA NECHTOV
EXOROLFIN 5 %
liečivý lak na nechty 2,5 ml

619,600 €/100 ml

15

49 €

Liečba hubových infekcií nechtov u dospelých. Je účinný proti kvasinkám, kožným hubám aj plesniam.
Nanáša sa na postihnutý necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne. Liek² obsahuje amorolfín.
K nákupu EXOROLFIN 5 % liečivý lak na nechty 2,5 ml získate Excilor® pero na liečbu plesňových
infekcií nechtov (v hodnote 12,59 €) LEN ZA 0,01 €. Akcia platí aj na EXO-NAILNER® Lak 2 v 1, 5 ml,
za 14,69 €, 293,800 €/100 ml. EXO-NAILNER® a Excilor® sú zdravotnícke pomôcky.

199,800 €/100 ml

TRÁVENIE

BioGaia® ProTectis® Kvapky
5 ml

9 /11

99 €

5 ml

59 €

Kvapky s L. reuteri pre diétny režim pri poruchách zažívania.
Dietetická potravina. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY
Z PRODUKTOVÉHO RADU BioGaia®.

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® Forte
30 tbl
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49 €
19 €

Unikátny komplex živých mikroorganizmov obohatený o kvasinku
S. Boulardii a fruktooligosacharidy. Podporuje obnovenie
rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života, nielen
na cesty. VÝHODNE AJ BIOPRON® Forte, 60 tbl, za 15,99 €
(z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.

14,271 €/100 ml

TRÁVENIE

floraliv® fľaštičky
7 × 10 ml

999/11€

7 × 10 ml

49 €

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmenov živých črevných
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
VÝHODNE AJ floraliv® kapsuly, 20 cps, za 10,49 € (z pôvodných
12,19 €). Výživové doplnky.

NOVINKA

SPÁNOK
A NERVOZITA
Sédatif PC®
90 tbl
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49 €
89 €

Homeopatický liek¹, tradične používaný pri úzkostných stavoch,
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Neutlmuje
a nie je návykový. VÝHODNE AJ SÉDATIF PC®, 60 tbl1, za 6,79 €
(z pôvodných 7,79 €).

PSYCHICKÉ
FUNKCIE
Libretto®
60 kapsúl

21 /22

79 €
79 €

60 cps

Výživový doplnok s vysokým obsahom EPA a ďalšími vybranými
zložkami – DHA, horčíkom a kyselinou listovou, ktoré podporujú
funkciu mozgu a normálne psychické funkcie. VÝHODNE AJ
Libretto® 30 kapsúl za 12,19 € (z pôvodných 12,69 €).

MULTIVITAMÍN

SUSTENIUM Biorytmus 3
Multivitamín ŽENA
30 tbl
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69 €
09 €

Kombinácia vitamínov, minerálov a antioxidantov s 3-fázovou
technológiou uvoľňovania z tabliet. VÝHODNE AJ SUSTENIUM
Biorytmus 3 Multivitamín MUŽ, 30 tbl, za 9,69 € (z pôvodných
11,09 €). Výživové doplnky.

TRÁVENIE

CarboMax 250 mg
20 tbl

219/2€

39 €

Prípravok obsahuje v každej tablete 250 mg aktívneho uhlia, ktoré
znižuje nadmernú črevnú plynatosť pri podaní 1 g najmenej
30 minút pred jedlom a 1 g krátko po jedle. Výživový doplnok.

HNAČKA

539/5€

99 €

Loperamid Dr.Max 2 mg
20 cps
Loperamid Dr.Max¹ sa môže užívať ako liečba náhle vzniknutej,
krátkodobej (akútnej) hnačky. Obsahuje loperamidiumchlorid.

HNAČKA

Imodium®
20 tvrdých kapsúl

639/7€
20 cps

39 €

Rýchla a účinná liečba akútnej a chronickej hnačky.
Neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikroflóru. Vhodné pre
dospelých a deti od 6 rokov. VÝHODNE AJ Imodium® Instant,
6 orodispergovateľných tbl, za 3,69 € (z pôvodných 4,19 €).
Lieky¹ obsahujú loperamídiumchlorid.
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ZADARMO

MYKÓZA
NECHTOV A KOŽE
Canespor® krém
15 g

S kartou
Dr.Max CLUB
50,600 €/100 g
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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. Lieky² obsahujú bifonazol.

22,450 €/100 g

MYKÓZA

Candibene
dermálny krém, 20 g
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49 €

20 g

79 €

Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka.
VÝHODNE AJ Candibene, aer der 40 ml, za 3,99 €
(z pôvodných 4,19 €), 9,975 €/100 ml. Lieky² obsahujú klotrimazol.

BRADAVICE
WARTNER®
50 ml

43,980 €/100 ml

21 /25

99 €

49 €

Prípravok na odstraňovanie bradavíc. Zmrazí bradavicu až k jej
jadru, najrýchlejšia metóda samoliečby, väčšinou stačí jedna
aplikácia. Jednoduché použitie, vhodné pre deti od 4 rokov.
VÝHODNE AJ WartnerPero na odstránenie bradavíc,
1 ks, za 15,99 € (z pôvodných 18,49 €). Klinicky overené
zdravotnícke pomôcky.

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. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

0,312 €/1 vrecko

TRÁVENIE

Simethicon Sticks 80 mg
16 vreciek

4

99 €

Simetikón je látka, ktorá znižuje povrchové napätie plynov
v tráviacom trakte a umožňuje tak ich jednoduchšie vstrebávanie
a vylučovanie. Balený v pohodlných jednorazových vreckách
na priame použitie bez nutnosti zapíjania. Výživový doplnok.

PEČEŇ

Essentiale® forte N
300 mg
100 cps

1739/19€
100 cps

69 €

Podpora prirodzenej regenerácie pečene. Užíva sa pri poškodení
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia
pečene a pri zápale pečene. Zlepšuje subjektívne ťažkosti, ako je
strata chuti do jedla alebo pocit tlaku pod pravým rebrom.
VÝHODNE AJ Essentiale® forte N 600 mg, 30 cps, za 10,19 €
(z pôvodných 11,49 €). Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

CHOLESTEROL
ARTERIN®
120 tbl

1949/21€

69 €

Účinný a dobre tolerovaný výživový doplnok s obsahom
monacolinu-K, výťažku z červenej fermentovanej ryže, ktorý
prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. Stačí
1 tableta denne. VÝHODNE AJ ARTERIN®, 60 tbl, za 12,99 €
(z pôvodných 14,49 €).

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. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

ZADARMO

ZADARMO

14,99 €

12,79 €

29

99 €

Complex 6 Aktiv
180 tbl

Výživový doplnok s obsahom glukozamínu, chondroitínu, MSM, hyaluronátu sodného, kolagénu typu II
a vitamínu C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek.
K nákupu Complex 6 Aktiv získate výživový doplnok Metabosyn, 30 cps (v hodnote 14,99 €),
zadarmo.

detekcia
pulzovej arytmie

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

VITAMÍNY

49 €

recyklačný poplatok 0,07 €

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

100 cps

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode, k odolnosti organizmu proti stresu a pomáha
podporovať vitalitu organizmu. K nákupu Pharmaton® Geriavit, 100 cps, získate Pharmaton® Geriavit,
30 cps (v hodnote 12,79 €), ZADARMO. Výživové doplnky.

Bepanthen® Baby
2 × 100 g

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

5499/68 €
49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Detekuje nepravidelný
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

9,990 €/100 g

19 /26

98 €
78 €

2 × 100 g

L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

Názov sa mení, zloženie zostáva. Pomáha chrániť detský zadoček
pred vznikom zaparenia. Na každodennú starostlivosť. Stará sa
o prsné bradavky namáhané dojčením i o suchú pokožku celej
rodiny. Pri kúpe dvoch balení získavate výhodnú cenu 9,99 €
za jeden kus, 9,990 €/100 g. Bežná cena jedného balenia
Bepanthen® Baby je 13,39 €, 13,390 €/100 g. Kozmetický výrobok.

-19%

Tlakomer Veroval®
1 ks

Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na
zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 5 rokov záruka.
Zdravotnícka pomôcka.

32

Pharmaton® GERIAVIT
100 cps

univerzálna manžeta
22 – 42 cm

3749/42 €

6

80 €

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

29 €

5+2

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZIVÁ

KÚPTE
2 ks

Pharmaton®
Geriavit, 30 cps,

Metabosyn,
30 cps,

ZADARMO

VLHČENÉ
UTIERKY

ZDRAVÉ SRDCE

120 + 60 tbl

69 €

Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg
180 tbl
Vysoká dávka omega-3 mastných kyselín 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 1 000 mg, 90 tbl, za 6,49 € (z pôvodných 7,49 €).
Výživové doplnky.

PROSTATA

Prostenal® CONTROL
60 tbl

2099/24 €

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ

59 €

proenzi® ArthroStop® Rapid+
180 tbl

Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok. Špičková starostlivosť
o vaše kĺby s dlhodobým účinkom až 2 – 3 mesiace po ukončení
užívania. Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.
Obsahuje glukozamín, chondroitín a kolagén. S extraktom
boswellia serrata, ktorý pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby,
s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre
správnu funkciu chrupaviek. Výživový doplnok.

989/10€ 1799/19€

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.

ZAPARENINY

Mäkké detské vlhčené utierky s pantenolom na mimoriadne
šetrné čistenie citlivej detskej pokožky. Pantenol upokojuje
a chráni pokožku pred vysúšaním. pH neutrálne k pokožke.
Kozmetický výrobok.

649/6€

79 €

Sudocrem®
125 g

Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú pokožku pri
plienkových zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností
v starostlivosti o pokožku. Kozmetický výrobok.

-15%

1599/18€
CONTROL

1

5,192 €/100 g

49 €

BEBELO WET WIPES Sensitive
80 ks

49,950 €/100 ml

ANTIPERSPIRANT
Driclor ROZTOK
20 ml

9 /11

99 €
79 €

LUPINY

Nizoral® šampón
60 ml

60 tbl

99 €

120 tbl

Číry guľôčkový antiperspirant. Pomáha znižovať nadmerné
potenie. Vhodný na podpazušie, dlane i chodidlá.
Kozmetický prípravok.

DioMax
60 tbl alebo 120 tbl
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.

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. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

10 /12

79 €
39 €

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.

-21%

-18%

S kartou
Dr.Max CLUB

99 €

ŽILY

17,983 €/100 ml

Číslo 1 v terapeutickej starostlivosti o vlasy v Európe. Lieči nielen
symptómy, ale hlavne príčiny lupín, seboroickej dermatitídy
a pityriasis versicolor. Výsledky sú viditeľné už po 2 týždňoch
používania a je klinicky dokázané, že reguluje aj príznaky ako
svrbenie a odlupovanie. Liek² obsahuje ketokonazol.

-15%

1079/12€

0,019 €/1 ks

KŔČOVÉ ŽILY,
HEMOROIDY

15 /18

18,300 €/100 g

99 €

Flebaven® 500 mg
90 tbl

Lieči prejavy žilového ochorenia, ako bolesť, opuch a pocit
ťažkých nôh. Tiež lieči príznaky akútneho hemoroidálneho
ochorenia. Liek¹ obsahuje mikronizovaný diosmín.

99 €

5 /6

49 €

HEMOROIDY

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Liek² sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných
hemoroidov.

99 €

0,858 €/1 ks

HEMOROIDY

429/5€

29 €

UniGel® APOTEX PROCTO
5 ks
Podporuje hojenie akútnych a chronických rán sliznice konečníka,
zmierňuje krvácanie pri hemoroidoch, odstraňuje bolesť, pálenie
a svrbenie. Zdravotnícka pomôcka.

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. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

www.drmax.sk/beautyclub
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BeautyClub Dr.Max

TAŠTIČKA

MO
ZADAR
KUPE

Miesto, kde nájdete
všetky odpovede na témy
zdravia a krásy
z pohodlia domova.

PRI NÁ OV
PRODUKT 27 €
D
VICHY NA

ZĽAVA

-4 €
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PRI NÁKU
NAD 15 €

Tajomstvo každodennej krásy
vďaka produktom VICHY

ZĽAVA

-25 %

Účinná ochrana a hydratácia pokožky počas
letných dní s produktmi BIODERMA

drmax.sk/beautyclub

1+1

O

ZADARM

SKIN DAYS
13. – 17. máj 2020

Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v online
lekárni na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

Víťazstvo nad vráskami a pigmentovými
škvrnami s produktmi Eucerin®
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%
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Zľavy až do –50 % platia na ponuku produktov dermokozmetiky od 13. 5. do 17. 5. 2020 alebo do vypredania zásob. Zľavy nie
je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy platia iba v online lekárni na www.drmax.sk. Zoznam kozmetických
značiek v akcii nájdete na www.drmax.sk/skindays.

2+1

MO
ZADAR
ELÉ

Zdravá krása s Termálnou vodou
Uriage

Zľava –25 % sa vzťahuje na rady Eucerin® HYALURONFILLER, HYALURONFILLER +
VOLUMELIFT, HYALURONFILLER + ELASTICITY, HYALURONFILLER UREA, Q10 ACTIVE
a ANTIPIGMENT. Zľava –4 € platí pri nákupe akýchkoľvek produktov z produktových
radov BIODERMA Photoderm a BIODERMA Hydrabio nad 15 €. K nákupu akýchkoľvek
produktov VICHY nad 27 € získate darčekovú taštičku s miniproduktmi VICHY (v hod
note 15 €) ZADARMO. Akcia platí na všetky produkty zo všetkých produktových radov
VICHY. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na všetky URIAGE micelárne termálne vody, dezo
doranty, antiperspirant, sprchovací krém, gél a olej. Akcia neplatí na sprchovacie gély
a oleje Xémose a Bariéderm. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt
s najnižšou cenou. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov
NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadar
mo produkt s najnižšou cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponu
kami. Ponuka platí od 1. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných
lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

NA C
O
PORTFÓLI

Objavte kúzlo francúzskej
kozmetiky NUANCE

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

Zdravie pre
ženy každého

ANTHELIOS
BEZPEČNÁ
A VYSOKÁ

veku

Staráme sa o to
najdôležitejšie
Nechajte si poradiť v BabyClub
Dr.Max to najlepšie pre vás a vaše
bábätko už od prvých chvíľ.
Navštívte nás v lekárňach, online
na stránke www.drmax.sk/babyclub,
na Instagrame a Facebooku.

SLNEČNÁ OCHRANA
PRE CITLIVÚ PLEŤ

-10%
7 /7

Pri nákupe
produktov
ANTHELIOS
nad 19 € získate

ZĽAVU -6 €

19 €

Zľava platí na vybrané produkty značky Jamieson®.

Biotin

99 €

Akcia platí na všetky produkty z produktového radu
LA ROCHEPOSAY ANTHELIOS okrem akciových balení.

5+1

ZADARMO

ProfiZYM PLUS je enzýmový výživový
doplnok novej generácie. Obsahuje
8 enzýmov neživočíšneho pôvodu,
enzým Serrazimes®-I, rutín, selén
a vitamín C. Vhodné pre vegánov.
®

Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich
spraviť dostupnejšie.

UŠETRÍTE

-18€
€
6699
/84
180 cps

99 €

ProfiZYM® PLUS je vhodné užívať:
na správne fungovanie imunitného systému
pri celkovej záťaži organizmu
pri rekonvalescencii
na zníženie únavy a vyčerpania

Výhodne aj ProfiZYM® PLUS 60 cps za 26,99 € (z pôvodných 29,99 €).

Produkty
s logom Dr.Max
sú vždy výhra

Akcia 5 + 1 ZADARMO platí na vybrané mlieka značky Hipp.
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou.
Nevzťahuje sa na počiatočné dojčenské mlieko.

Lekárenská kvalita, priaznivá cena.
Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.
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 profesio
nálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Bližšie informácie o správnej príprave a užívaní nájdete na obale prípravku.

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.

ODNESTE SI ZO SLNKA LEN TO NAJKRAJŠIE
PRE
DOSPELÝCH

-30%

PRE
DOSPELÝCH
I DETI

PRE DETI UŽ
OD NARODENIA

NA CELÉ
PORTFÓLIO

5,245 €/100 ml

13,980 €/100 ml

10 /14

49 €

6 /9

11 /16

89 €

99 €

Sun Lotion SPF 30
200 ml

5,245 €/100 ml

99 €

5,945 €/100 ml

3,495 €/100 ml

6 /9

99 €

99 €

99 €

Sun Cream SPF 50+
50 ml

Sun Lotion SPF 50
200 ml

99 €

After Sun Lotion
200 ml

10 /14

49 €
99 €

Sun Lotion SPF 30
Baby, 200 ml

13,980 €/100 ml

699/9€

5,945 €/100 ml

11 /16

89 €

99 €

99 €

Sun Cream SPF 50+
Baby, 50 ml

Sun Lotion SPF 50
Baby, 200 ml

Opaľovacie prípravky EQUILIBRIA obsahujú extrakt z morskej riasy Laminaria ochroleuca. Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými
ponukami. Žiadny opaľovací prípravok neposkytne 100 % ochranu pred slnečným žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

Pripravte sa na príchod leta s produktmi Dr.Max

-20%
559/6€

799/9€

Betakarotén
90 cps

Betakarotén Forte
90 cps

99 €

799/9€

99 €

2799/34 €

99 €

99 €

Coenzym Q10 s tiamínom
60 cps

Premium GoldAktiv
120 cps

1+1

ZADARMO
NA CELÉ
PORTFÓLIO
PRO32

2,653 €/100 ml

od 1

99 €

75 ml

Zubné pasty
pre dospelých aj deti

1,990 €/1 ks

od 1

99 €

1 ks

Zubné kefky

0,498 €/1 ks

2

99 €

6 ks

Medzizubné kefky

od 0

79 €

8 tbl

9,975 €/100 g

399 €
40 g

Čistiace tbl a fixačný krém
na zubné protézy

Akcia –20 % platí na všetky vyššie zobrazené výživové doplnky 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. Akcie platia od 1. 5. do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

