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-24%

LOKÁLNA BOLESŤ

10,490 €/100 g

1049/13€

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g

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.

2+1

K nákupu
Hylak forte,
100 ml, BEBELO
WET WIPES
LEN ZA
0,01 €

ZADARMO

7

99

LAKTOBACILY

Laktobacily „6“
30 cps alebo 60 cps

30 cps

14

99

60 cps

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

TRÁVENIE

8,990 €/100 ml

899/9€

Hylak forte
100 ml

100 ml

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 BEBELO WET WIPES, 80 ks (v hodnote 1,49 €), LEN ZA 0,01 €.

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

-30%

4,995 €/100 g

6,690 €/100 g

379 €

4 /4

39 €

48 tbl

99 €

BOLESŤ A LOKÁLNA BOLESŤ

59 €

9 /13

99 €

2 × 100 g

78 €

669/9€
100 g

69 €

Ibalgin®

KOMBINÁCIA PRE SILNÚ BOLESŤ POHYBOVÉHO APARÁTU.
Ibalgin® 400 je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. 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. Ibalgin® gél a Ibalgin® krém sú voľnopredajné lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén. Ibalgin® Duo Effect je voľnopredajný liek na vonkajšie použitie.

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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. V akcii 2 + 1 ZADARMO
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

2+1

Algirin,
500 mg, 10 tbl,

Vedeli ste, že

ZADARMO
UŠETRÍTE

ZADARMO

1,19 €

bolesť v krku nie je
choroba, ale príznak
ochorenia?
Samotnú bolesť spôsobuje opuch
a zápal sliznice v hrdle. Môžeme
pociťovať aj pálenie, rezanie
a silnú bolesť pri prehĺtaní,
sprevádzanú zväčšenými
krčnými uzlinami.

0,356 €/1 vrecko

10

1069 €

29 €

BOLESŤ HRDLA

Orasept s príchuťou medu a citrónu alebo mentol
24 pst

549 €

Liek3 určený na úľavu od príznakov bolesti hrdla. Cmúľanie pastilky umožňuje účinkovanie liečiva v postihnutej oblasti a takisto
pomáha zvlhčovať a upokojiť bolestivú oblasť. K nákupu Orasept s príchuťou medu a citrónu alebo Orasept mentol, 24 pst,
získate Algirin 500 mg1, 10 tbl (v hodnote 1,19 €), ZADARMO. Algirin obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

30 vreciek

50 tbl

1069 €
30 tbl

ÚNAVA A VYČERPANIE

SVALY A KŔČE

519/5€
50 tbl

99 €

MAGNE B6®

STOP KŔČOM
50 tbl

Magne B6® Forte tablety obsahujú citrát horčíka na účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu vyčerpania
a únavy a k správnej funkcii psychiky. Magne B6® control stress prispieva k odolnosti proti stresu. Extrakt z Rhodiola rosea prispieva
k odolnosti proti stresu. Horčík prispieva k zníženiu únavy. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.
Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu.

Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov
(kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ STOP KŔČOM RAPID,
20 vreciek, za 4,99 € (z pôvodných 5,69 €), 0,250 €/1 vrecko.
Výživové doplnky.

1+1

Diclobene,
140 mg, 5 ks,

ZA 0,01 €
UŠETRÍTE

ZADARMO

9,88 €

+
S kartou
Dr.Max CLUB
6,290 €/100 g

34,950 €/100 ml

BOLESŤ HRDLA

Strepsils® +PLUS SPRAY
20 ml

6 /8

99 €

20 ml

09 €

Liek na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám
a kvasinkám. Lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia.
VÝHODNE AJ STREPSILS® PLUS, 24 pst, za 6,99 €
(z pôvodných 8,09 €).
1

46,900 €/100 ml

NÁDCHA

Orinox Neo 1 mg/ml
10 ml

4

69 €

Orinox Neo sa používa na symptomatickú liečbu upchatého nosa
a výtoku z nosa pri nádche alebo zápale prínosových dutín.
Účinok tohto lieku5 sa prejaví v priebehu niekoľkých minút a trvá
niekoľko hodín. Od 12 rokov.

46,900 €/100 ml

NÁDCHA

539 €
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodispenzia, 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®.

MEDIPYRIN® 500 mg
30 tabliet

199 /2€

49 €

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

LOKÁLNA
BOLESŤ

59 €

1,799 €/1 ks

LOKÁLNA
BOLESŤ

Diclobene
gél 100 g

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.

ALERGIA

Cetirizin Dr.Max 10 mg
7 tbl

389 €

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.

1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

10 ks

Diclobene – keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél
s diklofenakom – na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta,
svalov a kĺbov. Liek² obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

2,323 €/1 ks

LOKÁLNA
BOLESŤ

UŠETRÍTE

4,99 €

Imodium®
20 tvrdých kapsúl

6 /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, orodispergovateľné
tablety, 6 tbl, za 3,69 € (z pôvodných 4,19 €).
Lieky¹ obsahujú loperamídiumchlorid.

HNAČKA

Loperamid Dr.Max 2 mg
20 cps

69 €

-15%

ZADARMO

39 €

4 ks

Liek2 uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí či
pomliaždení v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok 1 náplaste až počas
24 hodín. Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. Obsahuje
ibuprofén. Pôsobí protizápalovo. VÝHODNE AJ NUROFEN® 200 mg
liečivá náplasť, 2 ks, za 5,49 € (z pôvodných 6,39 €), 2,745 €/1 ks.

Dezinfekčný
gél BIOFRESH, 50 ml,

HNAČKA

929/10€

NUROFEN® 200 MG LIEČIVÁ NÁPLASŤ
4 ks

Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, na 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 €), len za 0,01 €, 0,002 €/1 ks.
Lieky2 obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

ZADARMO

4,690 €/100 ml

17

99 €

Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 10 ks

1+1

-20%

BOLESŤ
A HORÚČKA

4 /

69 €

6 /6

29 €

5

99 €

Loperamid Dr.Max1 sa môže užívať ako liečba náhle vzniknutej,
krátkodobej (akútnej) hnačky. Obsahuje loperamidiumchlorid.
K nákupu Loperamid Dr.Max, 2 mg, získate dezinfekčný gél
BIOFRESH, 50 ml (v hodnote 4,99 €), ZADARMO.

HNAČKA

0,293 €/1 vrecko

879/ €

39 €
Smecta® 30 vreciek
30 vreciek 10
príchuť pomaranč a vanilka
Prášok na prípravu suspenzie

Smecta® je liek1 s obsahom diosmektitu. Lieči príznaky náhlej
hnačky u dospelých a detí od 2 rokov podávaný spolu
s rehydratačným roztokom.

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.
Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

Užite si leto s úsmevom
a ľahkosťou
Každý z nás sa po dlhých zimných mesiacoch nevie dočkať leta, obdobia plného slnka, dovoleniek
a bezstarostnej pohody. Aktuálne bude leto síce špecifické, poznačené dôsledkami a priebehom ochorenia Covid-19. Slnečné dni však určite prinesú lepšiu náladu a život bude aspoň chvíľu plynúť s istou
ľahkosťou a nadhľadom. Je štúdiami dokázané, že dobrú náladu priamo ovplyvňuje miera slnečného
žiarenia, ktorému sme počas dňa vystavení. Slnečné lúče zvyšujú tvorbu hormónu šťastia, takzvaného
serotonínu. Možno predpokladať, že dovolenkové obdobie väčšina z nás prežije na Slovensku.
Či už sa rozhodnete pre pobyt pri vode, alebo v horách, dbajte vždy na správne preventívne opatrenia.

-50%
NA DRUHÉ
BALENIE

S kartou
Dr.Max CLUB

PÁLENIE ZÁHY
Talcid®
20 žuvacích tbl

Z dôvodu úspory miesta môžete lieky zabaliť bez papierových obalov,
napríklad tablety iba v blistroch. Určite však nezabudnite zobrať príslušné
príbalové letáky, ktoré vám pomôžu pri správnom užívaní lieku, spoznaní
účinných látok alebo pri kúpe liekov v zahraničí.

Kliešte a iný hmyz

Či už ste sa rozhodli vyčistiť si hlavu behom v lese, piknikom
na lúke, či turistikou, pri pobyte v prírode nezabúdajte na
repelent. Ochráni vás nielen pred kliešťami, ale i ďalším
hmyzom. V prípade prisatia kliešťa ho čo najskôr správne
odstráňte. Použite pinzetu určenú špeciálne na odstránenie
prisatého kliešťa z kože. Vhodné sú aj prípravky pôsobiace
na báze kryogénneho („zmrazovacieho“) účinku. Spôsobia

Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl

769 €
48 tbl

Zabudnite na pálenie záhy. Rýchla úľava a efektívne pôsobenie
od pálenia záhy do niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú
kyselinu v žalúdku. Vhodné pre tehotné, dojčiace ženy, diabetikov
pri dodržiavaní 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 €.
Zdravotnícka pomôcka.

NADÚVANIE
Degasin® 280 mg
32 cps

599/6€

89 €

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť?
Degasin prináša rýchlu úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach.
Obsahuje až 280 mg účinnej látky v kapsule.
Produkt je zdravotnícka pomôcka.

-15%

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

ŽIVÉ KULTÚRY
Každý človek má určitú vrodenú odolnosť kože proti
slnečnému žiareniu, hovoríme o takzvanom fototype.
Niekto sa spáli za 5 minút, niekto môže byť na slnku bez
ťažkostí aj dlhšie. Vhodný prípravok na správnu ochranu
pred slnečným žiarením vám pomôže vybrať lekárnik či
dermoporadca. Na adekvátnu ochranu používajte zvolený
prípravok v dostatočnom množstve – 30 až 50 ml pre
dospelých na pokrytie celého povrchu tela. Vhodné je mať
poruke aj panthenol, ktorý pomôže upokojiť a zregenerovať
slnkom spálenú pokožku.

PÁLENIE ZÁHY

-18%

pravidelne užívané lieky;
antibakteriálny gél, teplomer, obväzy, náplasti, dezinfekciu na rany;
krém na opaľovanie a po opaľovaní, krém na ošetrenie v prípade
spálenia, repelent a prípravok po poštípaní hmyzom;
základné lieky v prípade bolesti, teploty, prechladnutia, nádchy,
bolesti hrdla, kašľa, alergie;
lieky pre prípad hnačky, zápchy, prípadne iných tráviacich ťažkostí.

okamžité a účinné zníženie metabolickej aktivity kliešťa, čím
je značne znížené riziko prenosu telesných tekutín z tohto
parazita. Práve prostredníctvom telesných výlučkov kliešťa
sa prenášajú potencionálne rizikové patogénne mikroorganizmy. Použitím „zmrazovacieho“ prípravku dosiahnete jeho
rýchle a bezpečné odstránenie. Na preliečenie alergickej
reakcie v mieste vpichu pomôžu prípravky vo forme gélu
či krému zmierňujúce svrbenie v postihnutej oblasti.

20 tbl

29 €

Dômyselné riešenie na pálenie záhy! Rýchla úľava od pálenia záhy
s predĺženým účinkom. Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa
potreby. Chráni žalúdok a jeho sliznice. VÝHODNE AJ Talcid®,
50 žuvacích tbl, za 7,19 € (z pôvodných 7,89 €).
Lieky¹ obsahujú hydrotalcid.

Do cestovnej lekárničky si nezabudnite pribaliť:

Slnečná ochrana

389/4€

LINEX® FORTE
28 cps

829/10€

19 €

28 cps

Kombinácia živých bakteriálnych kmeňov a prebiotík, ktoré
pomáhajú udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry. Odporúča sa
užívať v dávke 1 kapsula 1- až 3-krát denne. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY LINEX®. Výživové doplnky.

S kartou
Dr.Max CLUB

ŽIVÉ KULTÚRY
BIOPRON® Forte
30 tbl

949/11€

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, 30 + 10 cps,
za 9,49 € (z pôvodných 11,19 €) a BIOPRON® FORTE, 60 tbl,
za 15,99€ (z pôvodných 18,69 €). Výživové doplnky.

ŽIVÉ KULTÚRY

599/7€

09 €

BioGaia ProTectis
10 tbl

Jedna tableta obsahuje 100 miliónov živých baktérií Lactobacillus
reuteri Protectis.

2+1

-16%

ZADARMO

Trávenie bez starostí

V letných mesiacoch často prechádza naše trávenie výkyvmi
a skúškami. Zmena domácej kuchyne na dovolenke,
nezvyčajné potravinové kombinácie či „prežúrovaný“ letný
večer s grilovačkou nás môže potrápiť aj dlhšie obdobie
po „diétnom“ prehrešku. Majte preto poruke tráviace
enzýmy na rýchlejšie pretrávenie či lieky na neutralizáciu
žalúdočnej kyseliny a zmiernenie pálenia záhy. Pred aj
počas dovolenky užívajte preventívne takzvané živé kultúry,
ktoré napomáhajú regulovať a udržiavať rovnováhu črevnej
mikroflóry.
Pokojné leto v plnom zdraví vám prajú lekárnici Dr.Max.

HNAČKA

Yomogi® 250 mg
10 cps

4 /5

99 €
99 €

Účinne lieči akútnu hnačku (bakteriálnu aj vírusovú).
Liek1 je určený tiež na prevenciu aj liečbu cestovateľskej hnačky.
Obsahuje Saccharomyces boulardii.

VITAMÍNY
A MINERÁLY
Dr.Max
20 šumivých tbl

od 2

99 €

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

OPAR

HERPESIN® KRÉM
2g

324,500 €/100 g

649/7€
2g

09 €

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí 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.

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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

-16%

Dezinfekčný
gél BIOFRESH, 50 ml,

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA LETNÚ
SEZÓNU S VAŠOU DOMÁCOU
LEKÁRNIČKOU.

ZADARMO
UŠETRÍTE

4,99 €

CESTOVNÁ
TAŠTIČKA
ZA 0,01 €*

PO OPAĽOVANÍ
Panthenol 10 % sprej
150 ml

-19%

-19%

-15%

-16%

3,993 €/100 ml

599 €

Pantenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú opaľovaním.
K nákupu Panthenol 10 % sprej získate dezinfekčný gél
BIOFRESH, 50 ml (v hodnote 4,99 €), ZADARMO. Kozmetika.

-17%

KLIEŠTE

1099/13€

09 €

Atix
súprava na bezpečné odstraňovanie kliešťov
Kliešťa zmrazí a bezpečne odstráni. Vhodné pre ľudí aj zvieratá.
Zdravotnícka pomôcka.

OPUCH A ZÁPAL
AESCIN
20 mg, 30 tbl

499/5€
30 tbl

29 €

AESCIN je liek pre dospelých 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.

-21%
*ilustračné foto

-16%

9 /12

9 /12

99 €

30 tbl

99 €

39 €

30 tbl

39 €

3 /3

0,642 €/1 vrecko

8 /10

19 €

24 tbl

79 €

99 €

14 vreciek

79 €

47,900 €/100 ml

479/5€
10 ml

199,867 €/100 g

79 €

BRADAVICE

* Pri kúpe dvoch vyobrazených produktov cestovná taštička za 0,01 €.

14 /18

99 €
99 €

EndWarts® FREEZE
NA ODSTRÁNENIE BRADAVÍC, 7,5 g N2O

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Multivitamíny Centrum pre mužov
a Centrum pre ženy sú výživové doplnky. Panadol EXTRA Novum 500 mg ﬁlmom obalené tablety je liek na vnútorné užitie. Obsahuje paracetamol. Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková
aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie do nosa. Theraﬂu prechladnutie a chrípka 325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok je liek na vnútorné
použitie. V prípade otázok kontaktujte, prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné nežiaduce
účinky hláste, prosím, na: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2020 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej
licencie. Dátum vypracovania materiálu: 06/2020.
PM-SK-CNT-20-00004

EndWarts zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú bradavice na
rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo a jednoducho sa používajú
a sú vhodné pre široké spektrum pacientov a deti od 4 rokov.
Klinicky overená účinnosť všetkých EndWarts zdravotníckych
pomôcok. VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z RADU EndWarts®.

30,600 €/100 ml

4 /5

OČI

29 €

Visine® Classic 0,05 %,
očná roztoková instilácia
15 ml

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od začervenaných očí. Zmierňuje
príznaky prekrvenia spojoviek v dôsledku mierneho podráždenia
a alergického zápalu spojoviek. Rýchly nástup účinku. Liek4
obsahuje tetryzolíniumchlorid a je určená na podanie do oka.

-18%

Fenistil 1 mg/g gél
30 g

6 /7

99 €

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

Systane® ULTRA
10 ml

Okamžitá úľava a intenzívna hydratácia pre suché, páliace
a podráždené oči. Vhodné aj pre nositeľov kontaktných šošoviek.
Zdravotnícka pomôcka.

239,800 €/100 ml

7 /8

PORANENIA
KOŽE, JAZVY

BepanGel® hojivý gél
50 g

20,980 €/100 g

10 /11

49 €
79 €

Hojí rany rýchlo a bez jaziev. MODERNÝ HYDROGÉL 4 v 1:
urýchľuje hojenie, chráni pred ďalšou infekciou, chladí a nepáli,
zabraňuje tvorbe jaziev. BepanGel® hojivý gél je zdravotnícka
pomôcka.

PORANENIA
KOŽE, JAZVY
UniGel® APOTEX
5g

15 g

139,800 €/100 g

6 /7

99 €
89 €

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

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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

MYKÓZA KOŽE
Canespor® krém
15 g

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 7,49 € (z pôvodných 8,29 €),
49,933 €/100 ml. Lieky² obsahujú bifonazol.

449/4€

99 €

29 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1015

22,450 €/100 g

11 /14

49 €

49 €

99 €

S kartou
Dr.Max CLUB

49,933 €/100 g

21,633 €/100 g

OČNÉ KVAPKY

999/11€

-18%
S kartou
Dr.Max CLUB

ALERGIA

99,900 €/100 ml

59 €

5 ml

69 €

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

Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov.
Necht nie je potrebné obrusovať. Zdravotnícka pomôcka.
VÝHODNE AJ EXOROLFIN liečivý lak na nechty, 5 %, 2,5 ml,
za 12,79 € (z pôvodných 15,49 €), 511,600 €/100 ml.
EXOROLFIN je liek2 obsahujúci amorolfín.

20 g

79 €

MYKÓZA

Candibene
dermálny krém, 20 g
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.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka.
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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

Produkty
s logom Dr.Max
sú vždy výhra

Vitamin C
500 mg,
90 tbl,

Vitamin C Long
Effect, 60 cps, alebo
NUANCE, micelárna voda
pre suchú pleť, 200 ml,

ZADARMO
UŠETRÍTE

ZADARMO

5,99 €

Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich
spraviť dostupnejšie.

VLASY, NECHTY, PLEŤ

0,833 €/1 vrecko

2499 €

Collagen Drink
30 vreciek

30 vreciek

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. K nákupu Collagen Drink,
30 vreciek, získate podľa vlastného výberu Vitamin C Long Effect, 60 cps (v hodnote 7,99 €), alebo
NUANCE micelárnu vodu pre suchú pleť, 200 ml (v hodnote 9,99 €), ZADARMO.

Lekárenská kvalita, priaznivá cena.

999 €

KOENZÝM

Coenzym Q10 s tiamínom
60 cps

60 cps

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva k správnej látkovej premene
dôležitej na tvorbu energie, správnemu fungovaniu nervového systému a správnej funkcii srdca.
Výživový doplnok. K nákupu Coenzym Q10, 60 cps, dostanete Vitamin C 500 mg, 90 tbl
(v hodnote 5,99 €), ZADARMO.

1+1

-16%

-17%

ZADARMO

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.

S naším lekárnikom
ste v dobrých
rukách

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

NiQuitin Clear 21 mg
transdermálna náplasť
7 náplastí

S kartou
Dr.Max CLUB
2,999 €/1 náplasť

20 /24

99 €
99 €

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 výhodne aj
iné produkty z radu NiQuitin.

S kartou
Dr.Max CLUB
0,206 €/1 ks

2

INKONTINENCIA

89 €

Depend® Mini
14 ks/bal

14 ks

Diskrétne a spoľahlivé inkontinenčné vložky pre ženy. 3× dlhšie
suché ako bežné menštruačné vložky. Vhodné pre slabý únik
moču. VÝHODNE AJ iné vybrané druhy Depend vložiek.
Zdravotnícke pomôcky.

19,300 €/100 g

HEMOROIDY

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g

579/6€
30 g

99 €

Liek2 sa používa na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných
hemoroidov. VÝHODNE AJ Procto-Glyvenol® čapíky, 1 × 10 ks,
za 5,79 € (z pôvodných 6,99 €), 0,579 €/1 ks.

Poraďte sa o svojom lieku či zdravotných
ťažkostiach s lekárnikom cez telefón, e-mail
či sociálne siete. Sme tu pre vás každý
pracovný deň od pondelka do piatka
v čase od 10.00 do 15.00 hod.
0800 60 60 70 | drmax@drmax.sk

ODVYKANIE
OD FAJČENIA
www.drmax.sk

Služba Lekárnik na telefóne nenahrádza poskytnutie lekárenskej starostlivosti ani zdravotnej starostlivosti.
Účelom služby je poskytnúť zákazníkom informácie o liekoch a ich správnom užívaní. Služba v žiadnom prípade neslúži
ako alternatíva k záchrannej zdravotnej službe. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné volať na čísla 112 alebo 155.

Nicorette®

121,174 €/100 ml

31 /33

99 €

2 × 13,2 ml

39 €

140,076 €/100 ml

18 /20

49 €

13,2 ml

99 €

0,286 €/1 ks

2999/34 €
105 ks

29 €

Vylieč sa zo závislosti od fajčenia a prestaň fajčiť raz a navždy. Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray, 1 mg/dávka; orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia,
1 mg/dávka, a liečivé žuvačky Nicorette® Classic Gum, Nicorette® Icemint Gum; obsahujú nikotín a sú určené na podanie do úst.

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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

-19%

Vedeli ste, že
kŕmenie z fľaše si vyžaduje
celkom inú techniku satia
ako dojčenie?
Preto treba dať bábätku čas,
aby si na ňu privyklo.
Nestriedať fľašu ani typ mlieka
po prvom nevydarenom
pokuse.

1,498 €/100 g

2,249 €/100 g

8

1799/19€

99 €

19 €

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Nutrilon® 2 a 3 Profutura
800 g

Sunar Complex 2 a 3 bez príchuti
600 g
S mliečnym tukom, bez palmového oleja. Komplexná starostlivosť
pre spokojné bruško. Vápnik* a vitamín D* na normálny rast
a vývoj kostí dieťaťa. * Obsahujú všetky následné dojčenské
mlieka podľa zákona. Výhodne aj Sunar Complex 3 s príchuťami,
4 a 5 za 8,99 € (z pôvodných 9,99 €), 1,498 €/100 g.

Objavte našu najpokročilejšiu patentovanú receptúru mliek
Nutrilon Profutura s unikátnou zmesou oligosacharidov GOS/FOS
a naším najvyšším množstvom oligosacharidov materského
mlieka.* Navyše obsahujú mliečny tuk a sú bez palmového oleja.
* 2'fukozyllaktóza (2'FL) a 3'galaktozyllaktóza (3'GL). 3'GL prináša
náš unikátny proces výroby. VÝHODNE aj Nutrilon® 4 Profutura,
800 g, za 17,99 € (z pôvodných 19,19 €), 2,249 €/100 g.

KÚPTE
2 ks

680 €
S kartou
Dr.Max CLUB
9,990 €/100 g

Bepanthen® Baby
2 × 100 g

19 /26

6,650 €/100 g

98 €

2 × 100 g

Názov sa mení, zloženie zostáva. Pomáha chrániť detský zadoček
pred vznikom zaparenia. Na každodennú starostlivosť. Stará sa
o prsné bradavky pri dojčení 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.

3 /4

99 €

78 €

L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

37 /43

49 €

recyklačný poplatok 0,07 €

Tlakomer Microlife® BP A2 Accurate
New s adaptérom
1 ks

54 /68

619/7€

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Tlakomer Veroval®
1 ks

Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene,
vybavený PAD technológiou na včasné rozpoznanie arytmie
srdca. Klinicky overená presnosť meraní v domácich
podmienkach.

8,843 €/100 g

99 €

99 €

29 €

ZUBNÉ PROTÉZY

COREGA Original EXTRA SILNÝ XL
fixačný krém, 70 g

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

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.

-16%

UŠETRÍTE

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

-15%

ZAPARENINY

60 g

09 €

2,716 €/100 ml

INTÍMNA
HYGIENA

6 /8

79 €
09 €

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ

S kartou
Dr.Max CLUB

99 €
20
/24
Proenzi® ArtroStop® Rapid+
180 tbl

59 €

180 tbl

Sudocrem® MULTI-EXPERT
60 g

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

Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky.
Ochranný krém na podporu liečby a prevencie: plienkovej
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky. VÝHODNE AJ
Sudocrem® MULTI-EXPERT, 125 g, za 6,99 € (z pôvodných
7,19 €), 5,592 €/100 g. Zdravotnícka pomôcka.

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

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. VÝHODNE AJ Proenzi® ArtroStop®
Rapid+, 180 tbl + 60 tbl, za 20,99 € (z pôvodných 24,59 €).
Výživový doplnok.

1699/18€
60 + 30 cps

ZDRAVÉ KĹBY

69 €

ZDRAVÉ SRDCE

1079/12€
180 tbl

69 €

Omega-3 FORTE rybí olej 1 000 mg
180 tbl

Cemio kamzík®
60 cps + 30 cps ZADARMO
Švajčiarsky originál na kĺby, väzy, šľachy. Natívne KOLAGÉNY typu
I. a II. Vitamín C je dôležitý na správnu tvorbu kolagénu v kĺbových
chrupavkách. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula kedykoľvek počas
dňa. VÝHODNE AJ Cemio kamzík®, 60 cps, za 16,99 €
(z pôvodných 18,69 €). Výživový doplnok.

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. Výživový doplnok.
VÝHODNE AJ Omega-3 FORTE 1 000 mg, 90 tob, WL, za 6,49 €
(z pôvodných 7,49 €).

S kartou
Dr.Max CLUB
1,684 €/100 ml

1179/12€

89 €

INTÍMNA
HYGIENA

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

INTÍMNE
ZDRAVIE

999/11€
10 tbl

69 €

Beliema® Effect vaginálne tablety
10 tbl
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®.

MOČOVÉ CESTY

999/11€
10 tbl

1899/21€

49 €

99 €

Urinal Akut® FORTE
10 tbl

PROSTATA

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.

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

8. Liek je na vaginálne 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. * 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. Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. ** Sortiment dojčenskej výživy je dostupný vo vybraných lekárňach. Zoznam lekární nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dojcenska-vyziva.

Prostamol® UNO
60 cps

1829/20€
60 cps

PROSTATA

99 €

Cemio RED3
60 cps

Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká a ľan siaty
podporujú zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne zdravie
a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu. VÝHODNE
AJ CEMIO RED3, 30 cps, za 11,49 € (z pôvodných 13,29 €).

PROSTATA

Prostenal® CONTROL
60 tbl

1599/18€
60 tbl

79 €

Osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu
potencie. Saw palmetto, 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 18,79 €). 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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

Novinka

B
BB
B
B

Aby vaše opálenie vydržalo čo najdlhšie
2,495 €/100 ml

1,495 €/100 ml

4

3,495 €/100 ml

2

99 €

699 €

99 €

200 ml

200 ml

200 ml

www.drmax.sk/beautyclub

NOVINKYU
SO ZĽAVO

-15 %

7,980 €/100 ml

399 €
50 ml

Milí klienti,

SUN LOTION SPF 30
200 ml

SUN LOTION SPF 30 BABY
200 ml

SUN CREAM
SPF 50+
50 ml

AFTER SUN LOTION
200 ml

SUN LOTION SPF 50
200 ml

SUN CREAM
BABY SPF 50+ 50 ml

SUN LOTION BABY SPF 50
200 ml

Zakúpite výhradne v lekárňach Dr.Max a v e-shope www.drmax.sk. Žiadny opaľovací prípravok
neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho
prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

TO NAJLEPŠIE POD SLNKOM
8,495 €/100 ml

4,995 €/100 ml

9

7,495 €/100 ml

1499 €

99 €

200 ml

16

99 €

200 ml

privítajte príchod leta
s kozmetikou, ktorá posilní vaše
zdravie a krásu. Obdarujte seba
a svojich blízkych aktuálne
zvýhodnenou ponukou.

UN
+ AFTER Ste
v hodno
20,99 €
O
ZADARM

ZADARMO
NA CELÉ
PORTFÓLIO

+

19,980 €/100 ml

999 €
50 ml

Dôkladná starostlivosť
s produktmi Bioderma

AFTER SUN
200 ml

SUN CREAM
SPF 50+ 50 ml

SUN CREAM
SPF 50+ BABY 50 ml

SUN OIL SPF 30
200 ml

SUN LOTION
SPF 30 BABY
200 ml
SUN LOTION SPF 30
200 ml

SUN OIL SPF 50
200 ml

Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Zľava platí vo všetkých lekárňach Dr.Max. Zľavu nie je možné
kombinovať s inými akciovými ponukami. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením.
Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

SUN LOTION SPF 50
BABY 200 ml
SUN LOTION SPF 50
200 ml

PE
PRI NÁKU
€
0
,9
2
2
D
NA

Každodenná starostlivosť o vašu pleť
so značkou Eucerin

ZĽAVA

-50 %
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

KA
NOVINvo
dy,
micelárne
500 ml

K nákupu
ov
2 produkt

PONUKA PLATÍ V JÚLI

200 ml

SET
O
D
ZA ARM

K nákupu akýchkoľvek 2 produktov BIODERMA zo všetkých produktových radov
získate BIODERMA Photoderm After sun (v hodnote 20,99 €) 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. Ponuka platí od 1. 7. do 31. 7. 2020 alebo do
vypredania zásob. Pri nákupe akýchkoľvek produktov značky Eucerin zo všetkých
produktových radov nad 22,90 € získate DARČEKOVÝ SET EUCERIN ZADARMO. Set
je samostatne nepredajný. Zľava –15 % platí pri nákupe akéhokoľvek produktu značky
Eucerin z produktového radu Eucerin DermatoClean. Akcia –50 % platí na celé portfólio značky NUANCE. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.
Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky URIAGE. Ponuky platia
od 1. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Starostlivosť o pokožku nielen pre ženy
s kozmetikou NUANCE

1+1

MO
ZADAR
ELÉ
NA C
O
PORTFÓLI

Tajomstvo ukryté
v Termálnej vode Uriage

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

2+1

ZADARMO

KOMPLEXNÁ RUTINA STAROSTLIVOSTI
O PLEŤ VHODNÁ PRE VÁŠ TYP PLETI

Staráme sa
o vašu
pokožku
Navštívte lekáreň Dr.Max a nechajte
si od našich odborníkov poradiť,
ako mať pokožku naozaj zdravú.

-25%
od 1

59 €

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

VRÁSKY

AKNÉ

STRATA PEVNOSTI POČAS MENOPAUZY
Akcia –25 % platí len na vybrané trojkombinácie produktov
Vichy. Viac informácií nájdete na www.drmax.sk.

od 3749 €

Napomáha správnemu fungovaniu
imunitného systému, tvorbe kolagénu,
správnej funkcii kostí a podporuje
tvorbu energie.

-18€
ProfiZYM® PLUS je vhodné užívať:

Výhodné balenia
s očným krémom

ZADARMO

od 2669 €

Akcia platí len na vybrané produkty Eucerin do vypredania zásob.

€
6699
/84
180 tbl

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

99 €

www.drmax.sk/drmaxclub

pre správne fungovanie imunitného
systému
pri celkovej záťaži organizmu
pri rekonvalescencii
na zníženie únavy a vyčerpania
Výhodne aj ProﬁZYM, 60 tbl,
za 23,99 € (z pôvodných 32,99 €).

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.

Čo je výhodné s logom
Dr.Max tento mesiac?

Glucosamin PLUS Curcumin
120 tbl

Achillex
60 cps

Metabosyn
30 cps

1499 €

1499 €

1499 €

1+1

ZADARMO

na ľubovoľnú
kombináciu uvedených
produktov

Vitamin C High Effect
1 000 mg, 30 tbl

Vitamin C Long Effect, 500 mg
30 cps alebo 60 cps

Vitamin C, 500 mg
90 tbl

Vitamin C Imuno Akut
700 mg, 30 cps

499 €

449 € 799 €

599 €

799 €

30 cps

60 cps

Multivitamin Generation 50+
100 tbl

Multivitamin Energy
100 tbl

Hliva Forte s rakytníkom
a echinaceou, 60 tbl alebo 120 tbl

1999 €

1999 €

1099 € 1899 €
60 tbl

Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu tu uvedených výživových doplnkov 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. 7. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.

120 tbl

