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ZADARMO

na viac ako 300
produktov

PRODUKTY Dr.Max

Dni zdravej pokožky

Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max.
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na lieky Dr.Max.

Hylak forte,
30 ml1

5

38 €

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml

899/9€ + 001/5 €
100 ml

59 €

30 ml

39 €

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. K nákupu Hylak® forte, 100 ml,
získate Hylak® forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €,
0,033 €/100 ml.

-21%

KÚPTE
2 ks

-25%

UŠETRÍTE

8,990 €/100 ml

VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

LOKÁLNA
BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
180 g

9,050 €/100 g

1629/21€

79 €

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 diethylaminum.

UŠETRÍTE

539 €

ÚNAVA
A VYČERPANIE
MAGNE B6®
50 tbl

999/15€

2 × 50 tbl

38 €

Liek¹ obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému
sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne B6® zlepšuje pri
nedostatku horčíka napr. tieto príznaky: nervozitu, únavu,
podráždenosť, svalové kŕče, tŕpnutie. Pri kúpe dvoch kusov
balení získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia
MAGNE B6, 50 tbl, je 7,69 €.

K nákupu
2 produktov
+ AFTER SUN
v hodnote
20,99 €

BeautyClub

ZADARMO

+
ALERGIA

Fenistil 1 mg/g
dermálny gél, 50 g

17,780 €/100 g

889/11€

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.

PRODUKTY BIODERMA
K nákupu akýchkoľvek 2 produktov BIODERMA zo všetkých produktových radov získate BIODERMA Photoderm After sun
(v hodnote 20,99 €, 4,198 €/100ml) ZADARMO. Súčasťou nákupu by mal byť aj produkt z produktového radu BIODERMA Photoderm.
Akcia sa nevzťahuje na produkty Atoderm Tyčinka na pery, 4 g, Atoderm Krém na ruky & nechty, 50 ml, Hydrabio Brume, 50 ml,
a všetky druhy micelárnych vôd v objeme 100 ml. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.
Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Kozmetika.

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. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

Vedeli ste, že

-20%

Forfemina
Slim, 60 cps,

-24%

zavodnenie tela môže spôsobovať
opuchy nôh a nafukovanie brucha?
Existuje veľa príčin, ktoré môžu spôsobiť
zadržiavanie vody v organizme. Mnoho
z nich vieme sami regulovať úpravou
jedálnička, pravidelným pohybom
a správnym životným štýlom. Pozor na
vysoký príjem cukrov a sodíka v strave.

S kartou
Dr.Max CLUB

ODVODNENIE

849/11€

Forfemina Slim
60 cps

29 €

60 cps

Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody z tela, kontrole telesnej hmotnosti a normálnej funkcii
vylučovacieho systému, bráni vzniku opuchov dolných končatín. VÝHODNE AJ Forfemina, 30 cps,
za 7,69 € (z pôvodných 9,19 €). Výživové doplnky.

BOLESŤ
HRDLA

69 €

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

BOLESŤ
A HORÚČKA

229 €

49 €

BOLESŤ
A HORÚČKA

439/5€
20 cps

09 €

NUROFEN RAPID 400 mg
20 cps

Prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia,
ako sú bolesti kĺbov a svalov, bolesť v hrdle, a znižuje horúčku.
Liek¹ obsahuje paracetamol.

-19%

UŠETRÍTE

199 /2€

MEDIPYRIN® 500
30 tbl

Dorithricin – jediný voľnopredajný liek¹ na trhu s obsahom
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

KÚPTE
2 ks

-28%

729/7€

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri
chrípke a zápaloch horných ciest dýchacích. 2× rýchlejšia úľava
od bolesti (v porovnaní s obaľovanými tabletami Nurofen).
VÝHODNE AJ NUROFEN® RAPID 400 mg, 10 cps za 2,99 €
(z pôvodných 3,39 €). Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

-17%

S kartou
Dr.Max CLUB
0,167 €/1 dávka

9 /13

99 €
89 €

ALERGIA

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.

ALERGIA

Claritine® 10 mg
10 tbl

9 /11

69 €
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.

164,750 €/100 ml

ALERGIA

659/7€
4 ml

49 €

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

BOLESŤ

BRUFEN® 400 mg
30 tbl

379/4€
30 tbl

69 €

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku,
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti.
VÝHODNE AJ BRUFEN®, 50 tbl, za 4,69 € (z pôvodných 5,89 €).
Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ

Voltaren Rapid 25 mg
20 cps

569/6€

89 €

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

BOLESŤ

ATARALGIN®
50 tbl

699/8€

09 €

Liek¹ proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Uľavuje od bolesti
a znižuje emočné a psychické napätie.

-21%

S kartou
Dr.Max CLUB
12,380 €/100 ml

6 /6

4,690 €/100 ml

19 €
39 €

KAŠEĽ

Stoptussin
50 ml
Stoptussin – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam
– tíši dráždivý kašeľ. Liek¹ chráni pred ďalším dráždením ku kašľu,
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.

4 /4

44,900 €/100 ml

69 €

KAŠEĽ

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

89 €

4 /4

49 €

NÁDCHA

10 ml

69 €

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 4,49 €
(z pôvodných 4,69 €), 44,900 €/100 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. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml

19,980 €/100 ml

999/12€
50 ml

69 €

L.SK.MKT.CC.02.2020.1030

Iberogast – 1 liek na 6 zažívacích problémov. Trápi vás nadúvanie?
Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo žalúdočno-črevné kŕče?
Nevoľnosť? Bolesť žalúdka? Vyskúšajte Iberogast® – účinný
bylinný liek¹ na liečbu 1 alebo aj viac tráviacich problémov naraz.
VÝHODNE AJ Iberogast®, 20 ml¹, za 5,99 € (z pôvodných
6,59 €), 29,950 €/100 ml.

TRÁVENIE

839/9€

19 €

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.

599/6€

89 €

TRÁVENIE

Degasin® 280 mg
32 cps
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. Prináša úľavu
pri črevných a brušných tažkostiach. Zdravotnícka pomôcka.

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. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

1+1

-18%

ZADARMO

148,900 €/100 ml

OČI

14

89 €

Systane® COMPLETE
zvlhčujúce očné kvapky, 10 ml

Jednoduchá voľba pre optimálnu úľavu od príznakov suchého
oka. Zloženie „všetko v jednom“ poskytuje zvlhčenie a ochranu
od všetkých typov podráždených, suchých očí.
Zdravotnícka pomôcka.

ŽIVÉ KULTÚRY
LINEX® FORTE
28 cps

8 /10

29 €
19 €

Kombinácia živých bakteriálnych kmeňov a prebiotík, ktoré
pomáhajú udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry. Odporúča sa
užívať v dávke 1 kapsula 1- až 3-krát denne. Výživový doplnok.

-15%

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® Forte
30 tbl

9 /11

49 €
19 €

30 tbl

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.

DEZINFEKCIA

isolda hygienický gél 73 %
100 ml

-25%

-16%

2,990 €/100 ml

5,983 €/100 ml

2 /3

99 €
99 €

100 ml

HYGIENA RÚK

359/4€

29 €

ZIAJA – HYDRATAČNÝ ANTIBAKTERIÁLNY
GÉL NA RUKY
60 ml

Výhodne aj isolda hygienický gél 73 %, 500 ml za 6,99 €
(z pôvodných 7,49 €), 1,398 €/100 ml.

OSOBNÁ
OCHRANA

099 €
1 ks

3-vrstvové jednorazové rúško
1 ks

-18%

S kartou
Dr.Max CLUB

PORANENIA
KOŽE, JAZVY
UniGel® APOTEX
5g

139,800 €/100 g

699/7€

89 €

Hydrofilný gél na ošetrenie povrchových poranení kože, odrenín,
rezných rán, popálenín a drobných poranení v domácnosti a pri
športe. Zabraňuje tvorbe chrást a vzniku jazvy. Použitie 1× denne.
Zdravotnícka pomôcka.

341,842 €/100 ml

NECHTOVÁ
MYKÓZA

1299/14€

89 €

Scholl Kúra na nechtovú mykózu
3,8 ml
Účinne pôsobí proti nechtovej mykóze. Pomáha chrániť pred
rozšírením infekcie na ďalšie nechty. Zdravotnícka pomôcka.

22,450 €/100 g

MYKÓZA

Candibene
dermálny krém, 20 g

449/4€
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.

IMUNITA

ProfiZYM plus
180 cps

85 /98

99 €
99 €

180 cps

Pre správne fungovanie imunitného systému, pri rekonvales
cencii, na zníženie únavy a vyčerpania. Obsahuje 8 enzýmov
neživočíšneho pôvodu, enzým Serrazimes-I®, rutín, vitamín C
a selén. VÝHODNE AJ ProfiZYM plus, 60 cps, za 32,99 €
(z pôvodných 37,49 €). Výživové doplnky.

IMUNITA

TEREZIA VITAMIN C 500
trio natur 60 cps

8 /9

559,500 €/100 g

69 €
99 €

Vitamín C z bohatých prírodných zdrojov, ako sú šípky, acerola
a rakytník. Vďaka tomu sa ľudským organizmom lepšie vstrebáva.
Vitamín C podporuje funkciu imunitného systému a prispieva
k zníženiu únavy a vyčerpania. Výživový doplnok.

OPAR

1119/13€

69 €

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

-18%

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ
Inovo 5 forte
90 tbl

22 /25

49 €
89 €

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.

PROSTATA

Prostamol® UNO
60 cps

18 /21

99 €

Liek¹ na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení
prostaty v I. a II. štádiu. Obsahuje 320 mg serenoe repens
(serenoy plazivej).

99 €

0,858 €/1 ks

HEMOROIDY

UniGel® APOTEX PROCTO
5 ks

4 /5

29 €
29 €

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. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

VITAMÍNY

CENTRUM PRE MUŽOV
30 tbl

10 /12

6 /7

79 €
39 €

Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými
prvkami, vytvorený špeciálne pre potreby moderných mužov,
na podporu imunity, energie a zdravých svalov.* VÝHODNE AJ
CENTRUM PRE ŽENY, 30 tbl, za 10,79 € (z pôvodných 12,39 €).
Výživové doplnky.
* Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Vápnik prispieva k normálnemu fungovaniu svalov.

3,745 €/1 ks

19 €
09 €

ZUBNÉ KEFKY

749/8€

39 €

VITAMÍNY

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 cps

CURAPROX CS 5460 limitovaná edícia
Láskavá Edícia, Farebná Edícia,
Swimming pool Edícia
1 × 2 ks kefiek CS 5460 ultra soft

S vitamínom D3 na podporu normálnej funkcie imunitného
systému. Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny. 60-kapsulové
balenie na 2 mesiace užívania. Výživový doplnok.

Limitované edície CURAPROX sú nielen účinné a jemné.
S ich originálnym a pestrofarebným dizajnom vás aj taká bežná
vec ako čistenie zubov baví. Zdravotnícka pomôcka.

1. Liek na vnútorne 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. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

SKLADACIA
FĽAŠA

-30%

Vedeli ste, že

LEN ZA

001 €

zapareniny postihujú
nielen bábätká, ale trápia
aj dospelých?
S kartou
Dr.Max CLUB

od 3,495 €/100 ml

od 6 /9

99€

OPAĽOVANIE

99 €

EQUILIBRIA
opaľovacie prípravky

Spoľahlivé UVA a UVB filtre vhodne doplnené extraktom z morskej riasy Laminaria ochroleuca.
S obsahom bambuckého masla. Rad BABY môžu používať aj deti už od narodenia. Kozmetika.

PO OPAĽOVANÍ

REPELENT

REPELENT PREDATOR FORTE DEET 25 %
150 ml
Jednotka na trhu, ktorá nedá šancu komárom a kliešťom!
Repelentná ochrana proti komárom, kliešťom a ďalšiemu hmyzu.
Aplikácia na pokožku aj odev. Jemne parfumovaný.
Biocídny výrobok¹⁰.

1249/15€

19 €

PRIESSNITZ žilná a cievna výživa FORTE
60 cps + Gél žily a cievy 125 ml ZADARMO
Vysokoúčinný výživový doplnok v tabletách s obsahom
trans-resveratrol, ktorý prispieva k normálnemu kardiovaskulár
nemu zdraviu, a vitamíny B12 a B6, ktoré prispievajú k normálnej
tvorbe červených krviniek. VÝHODNE AJ PRIESSNITZ ŽILY
A CIEVY MEDICAL, 125 ml, za 9,99 € (z pôvodných 11,79 €),
7,992 €/100 ml. Zdravotnícka pomôcka.

150 ml

99 €

01 €

FĽAŠA

-21%

-16%

46,450 €/100 ml

49,900 €/100 ml

9 /11

29 €

ANTIPERSPIRANT

79 €

499/5€

99 €

BOLESŤ UŠÍ

Driclor ROZTOK
20 ml

DOLORgit med Ušné kvapky
10 ml

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

Kvapky pomáhajú zmierňovať bolesť, začervenanie a svrbenie.
Použiteľné pre deti od veku 12 mesiacov. Zdravotnícka pomôcka.

DOJČENSKÁ
VÝŽIVA**

11 /12

49 €

39 €

Sunar® Premium 2, 3 a 4
600 g

* Obsahujú všetky pokračovacie dojčenské mlieka podľa zákona.

Urinal Akut® FORTE
10 tbl

ZAPARENINY

9 /11

99 €
49 €

10 tbl

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.

TEHOTENSTVO

Femibion® 2 Tehotenstvo
28 tbl + 28 cps

29 €

Reparil® – Gel N
dermálny gél, 100 g

Potláča opuch, zápal a bolesť. Liek² sa používa pri zraneniach
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.
K nákupu Reparil® – Gel N, 100 g, získate výhrevný vankúš
LEN ZA 0,01 €. VÝHODNE AJ Reparil® – Dragées 20 mg, 40 tbl¹,
za 7,89 € (z pôvodných 9,59 €). Liek Reparil® – Dragées 20 mg,
40 tbl¹, obsahuje escín.

28 tbl + 28 cps

79 €

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI

Vibovit®+ Imunity
50 ks

0,180 €/1 ks

899/9€

49 €

Želé multivitamíny pre deti s príchuťou bazy čiernej, obsahujúci
komplex 11 vitamínov a minerálnych látok na podporu zdravej
imunity detí nielen v sychravom počasí. So zvýšeným obsahom
vitamínu D a C, so 100 % prírodnými farbivami a arómou. Neslúži
ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Výživový doplnok.

-19%

11,990 €/100 g

100 g
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49 €

Nové zloženie. Femibion 2 od 13. týždňa tehotenstva až do
pôrodu. Kyselina listová a Metafolin® prispievajú k správnemu
rastu tkanív vrátane placenty. Obsahuje aj DHA pre zdravý vývoj
mozgu a očí plodu. VÝHODNE AJ Femibion® 1, 56 tbl,
za 20,99 € (z pôvodných 24,19 €). Výživové doplnky.

001 €

1199/12€

89 €

Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky.
Ochranný krém na podporu liečby a prevencie: plienkovej
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky.
Zdravotnícka pomôcka.

LEN ZA

OPUCH, ZÁPAL
A BOLESŤ

1449/14€

Sudocrem® MULTI-EXPERT
400 g

Nové vylepšené zloženie bez palmového oleja. Naša najlepšia
receptúra s vyšším obsahom mliečneho tuku. Vitamíny A a C* na
podporu imunity. Železo* na podporu rozvoja poznávacích funkcií.

MOČOVÉ CESTY

3,623 €/100 g

VÝHREVNÝ
VANKÚŠ

-17%

METLIČKOVÉ
ŽILKY

7 /7 + 0
69 €

Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní. Prinášajú úľavu slnkom podráždenej
pokožke. Vďaka zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojujú a napomáhajú regenerovať
pokožku po opaľovaní. Pri nákupe ľubovoľného produktu PANTHENOL omega získate naviac
skladaciu fľašu LEN ZA 0,01 €. Kozmetika.

79 €
39 €

5,127 €/100 ml

omega PANTHENOL
chladivá pena v spreji
150 ml

4,527 €/100 ml

6 /7

1,915 €/100 g

S kartou
Dr.Max CLUB

Vznikajú na povrchu kože
v miestach, ku ktorým neprúdi
vzduch. Koža sa v dôsledku tepla
a potenia zaparí a môžu sa
na nej začať tvoriť rôzne
mikroorganizmy, či už baktérie,
kvasinky, alebo plesne.

499/5€
30 tbl

OPUCH A ZÁPAL

S kartou
Dr.Max CLUB
1,684 €/100 ml

29 €

AESCIN
20 mg 30 tbl

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.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 10. Biocídny výrobok. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie
o výrobku. 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. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.
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2,596 €/100 ml

79 €
89 €

INTÍMNA HYGIENA

ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok 5 × 140 ml
Liek⁸ prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia
a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Vaginálny roztok
určený na výplachy pošvy. Obsahuje benzydamíniumchlorid.

INTÍMNA HYGIENA

649/8€

09 €

INTÍMNE ZDRAVIE

999/11€
10 tbl

69 €

Saforelle® JEMNÝ GÉL NA INTÍMNU
HYGIENU A HYGIENU CELÉHO TELA 250 ml

Beliema® Effect vaginálne tablety
10 tbl

Prvá voľba Francúzok. Zmierňuje svrbenie a pálenie v intímnej
zóne, pomáha predchádzať gynekologickým zápalom najčastejšie
spôsobených letnými aktivitami vo vode, pri hemoroidoch aj pri
každodennej očiste citlivej pokožky. Neobsahuje mydlo.
Kozmetický výrobok.

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®.

8. Liek na aplikáciu do vagíny. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.* 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.
Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob. 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.

www.drmax.sk/beautyclub
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BeautyClub Dr.Max

ZĽAVA

-30 %

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

MO
ZADAÁR
KUPE

-20 %

Bezpečné opaľovanie pre deti
aj dospelých s URIAGE Bariésun

PRI N
0€
NAD 22,9

ZĽAVA

-6 €

PE
PRI NÁKU€
NAD 19

Letná sezóna plná darčekov
a noviniek od značky Eucerin

drmax.sk/beautyclub

ZĽAVA

-7 €

PE
PRI NÁKU€
NAD 21

SKIN DAYS
17. – 21. 6. 2020

Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 %
v lekárňach s ponukou dermokozmetiky
a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

Pre lepší život s citlivou pleťou
s produktmi LA ROCHE-POSAY
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PONUKU
PLATÍ NA METIKY
OZ
DERMOK

Zľavy až do –50 % platia na produkty dermokozmetiky od 17. 6. do 21. 6. 2020 alebo do vypredania zásob. Zľavy nie je možné
kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy platia v online lekárni Dr.Max na www.drmax.sk/beautyclub a vo vybraných
kamenných lekárňach Dr.Max s ponukou dermokozmetiky. Zľavy neplatia na akciové a promo balenia. Zoznam kozmetických značiek
zahrnutých v tejto akcii nájdete na www.drmax.sk/skindays. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

2+1

MO
ZADAR
ELÉ

Avène – špecialista v starostlivosti
o citlivú pleť

Zľava –30 % platí na všetky produkty z produktového radu URIAGE Bariésun. Pri
nákupe akýchkoľvek produktov Eucerin zo všetkých produktových radov nad
22,90 € získate LETNÝ DARČEKOVÝ SET Eucerin zadarmo. Set je samostatne
nepredajný. Zľava –20 % platí pri nákupe akéhokoľvek produktu Eucerin z produktového radu Eucerin HYALURON-FILLER. Zľava sa vzťahuje aj na novinky. Zľava
–6 € platí pri nákupe produktov LA ROCHE-POSAY nad 19 €. Zľava platí na všetky
produkty zo všetkých produktových radov LA ROCHE-POSAY. Zľava –7 € platí pri
nákupe produktov Avène nad 21 €. Zľava platí pri nákupe akýchkoľvek produktov
značky Avène okrem akciových balení. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú
kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavy nie je možné
kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuky platia od 1. 6. do 30. 6. 2020 alebo
do vypredania zásob. Akcie neplatia počas dní SKIN DAYS. 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.

Účinný boj
s plesňou
nechtov

-15%

22. 6. – 26. 6. 2020
Navštívte ktorúkoľvek lekáreň Dr.Max
a nechajte si od našich odborníkov
poradiť, ako si udržať zdravú pokožku.
Stačí byť členom Dr.Max CLUB.

ZĽAVA

-6 €

s unikátnou
TransActive
technológiou

849/9€

99 €

CHRÁŇTE SVOJU KOŽU
PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM
Akcia platí na všetky produkty slnečnej ochrany z radu
Eucerin SUN. Zľava sa nevzťahuje na akciové balenia.

Zdravotnícka pomôcka.

Pre zdravie
v pohybe

Dni zdravej
pokožky

-10%

www.drmax.sk/drmaxclub

€
od 899
/14
99 €

Upokojenie
z prírody
Pri nákupe
akéhokoľvek
produktu z radu
Avène SUN
nad 16 € získate

Zložité veci
vám vysvetlíme
ľudskou rečou
Pýtajte sa, naši odborníci
vám poradia

ZĽAVU -6 €

Zľava platí na vybrané produkty Jamieson®. Výživové doplnky.

€
od 999
/11
09 €

Členovia Dr.Max CLUBu získavajú množstvo
výhod aj v rámci odborných kampaní.

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

www.drmax.sk/drmaxclub

Produkty Dr.Max
pre celú rodinu

2+1

ZADARMO

na viac ako 300
produktov

Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu vybraných produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo
produkt s najnižšou cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami, nevzťahuje sa na lieky Dr.Max.
Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

2+1

ZADARMO
na lieky
Dr.Max

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na rozpustenie v ústach. 3. Liek na aplikáciu do nosa.
Ambroxol Dr.Max, 30 mg/5 ml¹, obsahuje ambroxoliumchlorid, Nogrip, 14 vreciek¹, Orasept s príchuťou medu a citrónu,
24 pst 2, Orinox, 1 mg/ml, 10 ml3, obsahuje xylometazoliniumchlorid, Ibuprofen Dr.Max, 400 mg, 48 tbl¹, obsahuje ibuprofén.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg, 7 tbl¹, obsahuje levocetirizín. Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu voľnopredajných liekov Dr.Max.
Pri rôznych cenách liekov získate zadarmo liek s najnižšou cenou. Akciu nie je možne kombinovať s inými akciovými ponukami.
Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.

