
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. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
36 tvrdých pastiliek
Liek1 na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám v priebehu 1 minúty (na základe štúdie in vitro). 
Zníženie bolesti hrdla po 5 minútach. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ LIEKY Z RADU Strepsils®.

NÁDCHA
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. 
K nákupu vybraných liekov Olynth® získate hygienické 
vreckovky Olynth® LEN ZA 0,01 €. VÝHODNE AJ iné vybrané 
lieky z radu Olynth®.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA 
+ antimikrobiálny gél ZADARMO
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok, 14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek1 účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, 
ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho nápoja. 
K nákupu THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek, získate antimikrobiálny gél ZADARMO.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél 
+ krokomer ZADARMO
150 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 24 hodín. Uľavuje od 
bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2× denne. Ľahko 
otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminium. 
K nákupu Voltaren Forte gél, 150 g, získate krokomer ZADARMO.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® Sirup
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. 
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. Liek1 obsahuje 
ambroxoliumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY 
Z RADU MUCOSOLVAN®.

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

IMUNITA 
ArkoDEFENSES ADULT
7 × 10 ml
ArkoDEFENSES je prípravok na posilnenie imunity. Obsahuje 
betaglukán, kolostrum, mliečne baktérie, vitamín D, selén a zinok. 
Výživový doplnok. 
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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. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Flectopar® liečivá náplasť 
7 ks
Flectopar lieči následky športových zranení, podvrtnutia, 
natiahnutia, pomliaždenia a opuch. Cielene pôsobí počas 
24 hodín. Stačí nalepiť 1 × denne. Každá liečivá náplasť je balená 
samostatne. Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Diclobene
gél 100 g
Diclobene – keď je rýchlosť a sila dôležitá – chladivý gél 
s diklofenakom – na rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. K nákupu Diclobene gél, 100 g, získate 
Diclobene gél, 40 g, LEN za 0,01 €, 0,025 €/100 g. 
Lieky² obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
30 tbl
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. 
Ibuprofén sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. 
Na perorálne použitie. VÝHODNE AJ BRUFEN® 400 mg, 50 tbl, 
za 4,69 € (z pôvodných 5,89 €). Lieky1 obsahujú ibuprofén. 

BOLESŤ
VALETOL® 
24 tbl
Voľnopredajný liek1 pri bolesti hlavy, zubov, migréne, bolesti pri 
nachladnutí, pooperačnej bolesti. Vhodný na krátkodobú liečbu.

BOLESŤ
Panadol Extra Novum
24 tbl
Panadol1 Extra Novum proti miernej až stredne silnej bolesti hlavy, 
zubov, chrbta, migréne a pri menštruácii. Objavuje sa v krvi 
už do 10 minút.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2 × 100 g
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. 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. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ 
A HORÚČKA
NUROFEN Stopgrip 
24 tbl
Liek1 proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla, 
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos.

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tbl
Ružový Ibalgin je len jeden. Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, 
chrbta, svalov, kĺbov, menštruačných bolestiach a horúčkach pri 
chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Liek1 obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ
ATARALGIN®
50 tbl
Liek1 proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Uľavuje od bolesti 
a znižuje emočné a psychické napätie. 
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1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 7. Liek na aplikáciu do hrdla.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 

BOLESŤ HRDLA
Septolete extra eukalyptus 
16 pst
Septolete extra s trojitým účinkom lieči bolesť, zápal hrdla, 
eliminuje pôvodcov infekcie – vírusy, baktérie a kvasinky. 
Pastilky Septolete extra1 uľavia od bolesti už do 15 minút. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Septolete.

BOLESŤ 
HRDLA
JOX
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml
Liek7 na dezinfekciu ústej dutiny a hltana pri zápalových 
infekčných ochoreniach. Obsahuje jódovaný povidón a alantoín. 

BOLESŤ HRDLA
STOPANGIN
orálna aerodisperzia, 30 ml
STOPANGIN® – dezinfikuje ústnu dutinu a hltan pri zápalových 
ochoreniach a je podporný liek7 pri liečbe antibiotikami. 
Obsahuje hexetidín.

BOLESŤ HRDLA
Neo-Angin® bez cukru 
24 pst
Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uľavuje od bolesti, 
potláča zápal, lieči infekciu. VÝHODNE AJ Neo-Angin s príchuťou 
čerešne alebo šalvie, 24 pst, za 6,29 € (z pôvodných 7,39 €). 
Neo-Angin je liek1 na miestne užitie v ústach a v hrdle.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
Nogrip
14 vreciek
Liek1 určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, chrípkou a infekciami horných 
dýchacích ciest, ako je kýchanie, bolesť hlavy a horúčka. K nákupu získate Helisolv1 sirup, 120 ml
(v hodnote 4,99 €), ZADARMO. Helisolv sirup obsahuje suchý extrakt z listu brečtana.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
Coldrex tablety
24 tbl
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. 
Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, 
bolesť v hrdle.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč 
a zázvor 
12 vreciek
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív. VÝHODNE AJ INÉ LIEKY1 Z RADU PARALEN® 
GRIP horúci nápoj, 12 vreciek, za 7,29 € (z pôvodných 8,69 €), 
0,608 €/1 vrecko.

BOLESŤ HRDLA
Orasept s príchuťou medu a citrónu alebo mentol
24 pst
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 Orasept3

s príchuťou medu a citrónu alebo mentol získate Dr.Max bylinné pastilky ZADARMO. Na výber 
pastilky Šalvia, 36 ks, Islandský lišajník, 36 ks, Skorocel a materina dúška, 36 ks, Zázvor a med, 36 ks, 
Med a propolis, 24 ks, Šalvia bez cukru, 24 ks, a Islandský lišajník bez cukru, 24 ks.
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LAKTOBACILY
Laktobacily „6“
30 alebo 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.

NÁDCHA
STOPNÁDCHA Dr.Weiss
bylinný nosový spray 30 ml
Originálny nosový sprej na okamžitú úľavu od upchatého nosa. 
Je vhodný aj na dlhodobé užívanie, šetrne čistí, regeneruje 
a zvlhčuje nosovú sliznicu. Zdravotnícka pomôcka.

PROBIOTIKÁ
PROBIO-FIX®
60 cps
PROBIO-FIX® obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom 
ochrannom matrixe a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou 
spoločnosťou pre probiotiká. Výživový doplnok.

PROBIOTIKÁ
BIOPRON 9 Premium 
30 + 10 tbl
Prémiový komplex živých mikroorganizmov s frukto oligo-
sacharidmi na ideálnu podporu vašej celkovej pohody 
a rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života počas 
a po liečbe antibiotikami. VÝHODNE AJ BIOPRON 9 Premium, 
30 tbl, alebo BIOPRON 9 Premium, 60 tbl. Výživové doplnky.

NÁDCHA
Orinox Neo 1 mg/ml
10 ml
Orinox Neo sa používa na symptomatickú liečbu upchatého nosa 
a výtoku z nosa pri nádche alebo zápale prinosových dutín. 
Účinok tohto lieku5 sa prejaví v priebehu niekoľkých minút a trvá 
niekoľko hodín. Od 12 rokov. K nákupu Orinox Neo 1 mg/ml 
získate hygienické vreckovky Dr.Max LEN ZA 0,01 €.

BOLESŤ 
HRDLA
Drill
24 pst
Drill je vďaka dvojitému účinku doplňujúca antibakteriálna 
a analgetická lokálna liečba ľahších infekcií sliznice ústnej dutiny 
a orofaeyngu. Voľnopredajný liek1 na vnútorné použitie, vhodný 
na krátkodobú liečbu.

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. 
Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje 
konzervanty. Liek5 obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
VÝHODNE AJ Otrivin Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml5, za 5,29 €
(z pôvodnych 6,39 €), 52,900 €/100 ml.

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom 
cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.
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719 €
30 cps /799 €

TRÁVENIE
Hylak forte
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.

KAŠEĽ
Calcium chloratum – TEVA
100 ml
Calcium chloratum – TEVA – jedinečný a generáciami overený 
liek¹, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.
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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. 10. do 30. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.

VLHKÝ KAŠEĽ
Bromhexin® 12 kvapky KM 
30 ml
Uvoľňuje a zrieďuje hustý hlien pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest (priedušky a pľúca). Neobsahuje 
cukor ani alkohol. Liek1 obsahuje bromhexíniumchlorid. 
VÝHODNE AJ Bromhexin® 12 kvapky KM, 50 ml1, za 4,99 €
(z pôvodných 6,39 €), 9,980 €/100 ml.

VLHKÝ 
KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup 
15 mg/5 ml alebo 30 mg/5 ml
100 ml
Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť 
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak 
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.

KAŠEĽ
Ambrobene 15 mg/5 ml sirup
100 ml
Liek1 na rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 

KAŠEĽ
Stoptussin
50 ml
Stoptussin – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam 
– tíši dráždivý kašeľ. Liek¹ chráni pred ďalším dráždením na kašeľ, 
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. VÝHODNE AJ
Stoptussin sirup, 180 ml1, za 6,49 € (z pôvodných 6,79 €), 
3,606 €/100 ml.

SUCHÝ KAŠEĽ
Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašeľ 
100 ml
Stop suchému kašľu, účinná úľava od suchého dráždivého kašľa. 
Bez cukru, príjemná višňová príchuť. Pre dospelých a deti 
od 6 rokov. Liek1 obsahuje dextrometorfániumbromid. VÝHODNE 
AJ LIEKY1 Robitussin Expectorans na vykašliavanie (guajfenezín)
a Robitussin Junior na suchý dráždivý kašeľ (dextro metor fánium-
hydrobromid), 100 ml, za 5,49 € (z pôvodných 6,79 €), 5,490 €/100 ml.

KAŠEĽ
Pleumolysin
10 ml
Liek1 na úľavu od suchého a dráždivého kašľa.

KAŠEĽ
PROSPAN® sirup
100 ml
Rastlinný liek1 zo suchého extraktu z brečtanových listov 
na symptomatickú liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest 
a chronických bronchitíd. Lahodná chuť s vôňou a chuťou čerešní.

SUCHÝ KAŠEĽ
Tussical 1,5 mg/ml
200 ml
Tussical sa používa na symptomatickú liečbu suchého dráždivého 
kašľa rôzneho pôvodu. Liek1 obsahuje butamirátium dihydro-
gencitrát.

VLHKÝ 
KAŠEĽ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek
Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje vykašliavanie. 
Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje cukor, laktózu 
ani lepok. Liek1 obsahuje N-acetylcysteín. VÝHODNE AJ Solmucol® 
sirup, 90 ml1, za 4,69 € (z pôvodných 5,39 €), 5,211 €/100 ml.
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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. 10. do 30. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON M300 Eco s adaptérom
1 ks
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálnu 
aj silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. 
Zadarmo 1 × kalibrácia presnosti v rámci 3-ročnej záruky. 
Zdravotnícka pomôcka.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
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. 

MERANIE 
TEPLOTY
MICROLIFE NC200 – 
Digitálny bezkontaktný teplomer 3 v 1
1 ks
Rýchle a presné meranie správnej teploty. Meranie do 3 sekúnd. 
Zdravotnícka pomôcka.

VITAMÍNY
Centrum pre ženy
60 tbl
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami, vytvorený špeciálne pre potreby 
moderných žien na podporu imunity, zdravia kostí a kože. Bezgluténový, bez cukru. K nákupu 
Centrum pre ženy alebo mužov, 60 tbl, získate Centrum pre ženy alebo mužov, 30 tbl (v hodnote 
12,39 €), ZADARMO. Produkty je možné kombinovať. Výživové doplnky.

IMUNITA
TERÉZIA VITAMÍN C 500
trio natur 60 cps
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. 

VITAMÍNY
Pharmaton® MAN Energy 30+ alebo
Pharmaton® WOMAN Energy 30+
30 tbl
Výživové doplnky so špeciálnym zložením, ktoré zodpovedá 
špecifickým potrebám ženského alebo mužského organizmu.

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl 
Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. 
VÝHODNE AJ GS Vitamín C 1000 so šípkami, 50 + 10 tbl, 
za 6,99 € (z pôvodných 7,99 €). Výživové doplnky. 

ÚNAVA 
A VYČERPANIE
MAGNE B6® 
2 × 50 tbl obd
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 
balení získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia MAGNE B6®, 50 tbl obd, je 7,69 €.

-17%-18%

-25%

S kartou
Dr.Max CLUB

1249 €
100 + 20 tbl /1429 €

-15%

NOVINKA

849 €
30 tbl /979 €

749 €
/999 €

1699 €
60 tbl /1999 €

Centrum 
pre ženy alebo 
mužov, 30 tbl,

ZADARMO
UŠETRÍTE
12,39 €

5599 €
/6849 €

recyklačný poplatok 0,02 €

4599 €
/5199 €

recyklačný poplatok 0,02 € recyklačný poplatok 0,07 €

S kartou
Dr.Max CLUB

6399 €
/7719 €

999 €
2 × 50 tbl /1538 €

539 €
UŠETRÍTE

KÚPTE 
2 ks



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. 10. do 30. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.

STRES, 
NERVOZITA
PERSEN® forte
40 cps
Persen forte je liek1 obsahujúci rastlinné extrakty s upokojujúcim 
a uvoľňujúcim účinkom. Navodzuje vnútorný pokoj, zbavuje pocitu 
strachu, obnovuje psychickú rovnováhu. Obsahuje výtažky 
z valeriány lekárskej, medovky a mäty priepornej. VÝHODNE AJ
PERSEN® forte, tvrdé kapsuly, 20 cps1, za 6,49 € (z pôvodných 
7,99 €).

OČNÉ 
KVAPKY
Systane™ ULTRA bez konzervačných látok
10 ml
Doprajte si skutočnú úľavu so zvlhčujúcimi očnými kvapkami 
Systane™ ULTRA. Obsahujú HP-Guar® na zmiernenie príznakov 
syndrómu suchého oka. Zdravotnícka pomôcka.

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

NÁDCHA
PHYSIOMER® nosový sprej Hypertonický 
135 ml
Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje 
nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. Bezpečný na každodenné 
použitie. Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®.

OČI
Lutein Complex Premium
90 cps
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržiavaniu dobrého zraku. Výživový doplnok. 

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl
Urinal Akut Forte vyvinutý v spolupráci s expertami na urológiu 
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným 
extraktom z kanadských brusníc (36 mg PAC v 1 tbl) 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.

KĹBY, ŠĽACHY, 
VÄZIVÁ
Proenzi® ArthroStop® Rapid+
180 tbl
Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok. Špičková starostlivosť 
o vaše kĺby s dlhodobým účinkom už 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® 
ArthroStop® Rapid+ 180 tbl + 60 tbl, za 20,99 € (z pôvodných 
24,59 €). Výživové doplnky.

ÚNAVA 
A VYČERPANIE
Magnesium 375 mg
20 šumivých tabliet
Šumivé tablety s obsahom horčíka v organickej forme. Až 375 mg 
horčíka (100 % referenčnej výživovej hodnoty) v jednej šumivej 
tablete. Vysoká vstrebateľnosť a výborná rozpustnosť bez 
sedimentu. Výživový doplnok.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Sudocrem care & protect
100 g
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.

-16%

-19%-18%

-15%

429 €
0,858 €/1 ks

/529 €

2099 €
180 tbl /2459 €

999 €
10 tbl /1149 €

1999 €
/2199 €

1039 €
7,696 €/100 ml

/1229 €

1049 €
40 cps /1299 €

1099 €
109,900 €/100 ml

/1319 €

799 €
7,990 €/100 g

100 g /889 €

Sudocrem® 
care & protect, 

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

2+1
ZADARMO

699 €
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Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by sa 
mala používať na odporučanie lekára, na základe rady odborníkov medicíny, výživy, 
liečiv či osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Akcia sa 
nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú výživu. Akciová cena 8,49 € platí na mliečnu 
výživu Sunar Complex 2, 3, 4, 5 (aj na príchute), 600 g. Akciová cena 17,99 € platí na 
mliečnu výživu Nutrilon Profutura 2, 3, 4, 800  g. Potraviny na osobitné výživové 
účely. Akcia 2 + 1 ZADARMO URIAGE platí na ľubovoľnú kombináciu produktov z radu 
URIAGE Bébé. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s  naj-
nižšou cenou. Zľava –15 % platí na všetky produkty  PHILIPS AVENT, okrem detských 
pestúnok. Produkty PHILIPS AVENT zakúpite výhodne vo vybraných kamenných 
 lekárňach a v  online lekárni Dr.Max. Akcie je možné uplatniť v kamennej lekárni 
Dr.Max aj online lekárni na www.drmax.sk. Akcie nie je možné kombinovať s inými 
akciovými ponukami. Ponuka platí od 1. 9. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.

Špecialista na jemnú detskú pokožku

Pre malé dievčatá aj chlapcov

Nové vylepšené zloženie
pre spokojné bruško

Pre spokojnú mamičku aj bábätko

Najpokročilejšia patentovaná receptúra 
mliek Nutrilon Profutura

www.drmax.sk/babyclub

849 €
1,415 €/100 g

600 g /899 €

1799 €
2,249 €/100 g

800 g /1919 €

od 999 €

1229 €
12,290 €/100 g

100 g /1339 €
1999 €

9,995 €/100 g

2 × 100 g /2678 €

2 + 1
ZADARMO

ZĽAVA

-15 %

ZĽAVA

-50 %
NA 2. BALENIE
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Zľava –25 % sa vzťahuje na všetky produkty Bioderma okrem akciových balení 
 Bioderma. Akcia 1  +  1 ZADARMO platí na všetky  produkty URIAGE z  radu AGE 
 PROTECT. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou 
 cenou. Zľava –4  € platí na všetky mejkapy značky VICHY. Kúpte produkty 
 NUANCE aspoň za 30 € a získajte zadarmo zlatú masku NUANCE v hodnote 
29,99 €. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými  ponukami. Ponuka platí 
od 1. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 

Tajomstvo ukryté 
v Termálnej vode Uriage

Objavte kúzlo 
francúzskej kozmetiky NUANCE

Riešenie pre vašu pokožku 
inšpirované kožou

Pripravte sa 
na príchod jesene 
s kvalitnou 
kozmetikou

Žiarivá a zdravo vyzerajúca pleť

www.drmax.sk/beautyclub

Kúpte 
produkty 

NUANCE aspoň 

za 30 € a získajte 

zadarmo zlatú 

masku NUANCE 

v hodnote 
29,99 €

ZĽAVA

-25 %
NA CELÉ

PORTFÓLIO

1 + 1
ZADARMO
NA PRODUKTY

AGE PROTECT

ZĽAVA

-4 €
NA VŠETKY

MEJKAPY 
VICHY



Výživový doplnok.

čistota
kolagénu
99,9 %

čistý kryštalický kolagén

120+30 kociek NAVYŠE
2389 €

/0000 €

-25%

Pre

imunitu
silnú

Vitamín C s postupným uvoľňovaním 
pre optimálne vstrebávanie.  

-10%

od 719 €
/799 €

Výživové doplnky.
Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na všetky  produkty LA ROCHE-POSAY. 
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. 

2+1
ZADARMO

OBJAVTE JESENNÉ NOVINKY
PRE KAŽDÝ TYP CITLIVEJ PLETI
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ZNAČKA ODPORÚČANÁ
90000DERMATOLÓGMI
NA SVETE

K nákupu produktu 
SUSTENIUM® PLUS, 
22 vreciek, získate 

12 vreciek

ZADARMO

PRE VAŠE NÁROČNÉ CHVÍLE

Sustenium plus Prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy*

Sustenium® PLUS  je zaregistrovaný ako výživový doplnok. Pozorne si prečítajte návod 
na použitie predtým, ako začnete užívať Sustenium a poraďte sa so svojím lekárom  alebo 
lekárnikom. * Informácia sa vzťahuje na účinok vitamínu C, železa a horčíka.
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899 €

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.

Akcie platia len v online lekárni.

Nakupujte online
na www.drmax.sk



www.drmax.sk/produkty

Produkt
Dr.Max
LEPŠIA
KVALITA

3 000 mg kolagénu v 1 vrecku. Až 10 000 mg kolagénu v 1 vrecku
a navyše hyaluronát sodný, biotín, zinok, mangán, vitamín C.

Rozdiel je v kvalite, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu kvalitu oproti bežne kupovaným produktom.
Bežne kupovaným produktom pre účely tejto reklamy sa rozumie najpredávanejší produkt v kategórii 82C1 MULTI-FUNCT FACE PROD WOM podľa trhových dát konsolidovaných 
spoločnosťou IQVIA, sumárne predaje (sell-out) za trh kamenných lekární a online lekární v SR, predané kusy (units), obdobie 01 – 06/2020. Porovnávaný produkt môže obsahovať 
aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky, ktoré môžu ovplyvňovať jeho kvalitu. Pre účely porovnania kvality produktov však boli v tejto reklame zohľadnené iba hlavné zložky 
typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

Bežne kupovaným produktom pre účely tejto reklamy sa rozumie produkt Cetebe IMMUNITY Forte 30 cps. Tu uvedené ceny oboch produktov predstavujú bežnú predajnú 
cenu produktu (pred uplatnením prípadných zliav) v lekárňach Dr.Max platnú ku dňu 1. 10. 2020. Porovnávaný produkt môže obsahovať aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky, 
ktoré môžu ovplyvňovať jeho cenu. Pre účely porovnania ceny produktov však boli v tejto reklame zohľadnené iba hlavné zložky typické pre porovnávanú kategóriu produktov. 

Rozdiel je v cene, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu cenu oproti bežne kupovaným produktom.

Produkt
Dr.Max
LEPŠIA
CENA

700 mg vitamínu C
5 mg zinku
25 mg extraktu z echinacey699 €

30 cps

300 mg vitamínu C 
10 mg zinku 
10 µg vitamínu D899 €

30 cps



Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou 
cenou. K nákupu dvoch produktov Dr.Max Vitamin C Long E� ect, 500 mg, 60 cps, získate dezinfekčný gél Isolda, 500 ml (v hodnote 7,49 €), 
ZADARMO. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.

2+1
ZADARMO

1+1
ZADARMO
NA VYBRANÉ
PRODUKTY 

Čo je výhodné s logom Dr.Max tento mesiac?

Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov BEBELO. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akciu nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Zakúpite výhradne v lekárňach Dr.Max a v e-shope www.drmax.sk.

 pre deti od narodenia

1499 €
120 tbl

2499 €
180 tbl

799 €
60 cps

2999 €
180 tbl

1599 €
120 tbl

K nákupu dvoch produktov 
Dr.Max Vitamin C Long E� ect, 

500 mg, 60 cps, získate 
dezinfekčný gél Isolda, 500 ml, 

ZADARMO

749 €
1,498 €/100 ml

500 ml


