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-21%
BeautyClub

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

0,606 €/1 vrecko

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
14 vreciek

849/10€

79 €

Krása sa začína zdravím s BeautyClub Dr.Max
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

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.

PHYSIOMER
Hypertonický, 20 ml,

-20%

UŠETRÍTE

598 €

0,714 €/1 vrecko

45,900 €/100 ml

NÁDCHA

459/5€

MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

19 €

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí.
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.
Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum.

0,050 €/100 ml

9 /10 + 001/5 €
99 €

CHRÍPKA 14 vreciek
A PRECHLADNUTIE
29 €

20 ml

99 €

COLDREX® Horúci nápoj Citrón 14 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Liek vďaka
paracetamolu uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle.
Navyše s účinnou látkou na uvoľnenie upchatého nosa a s vitamínom C. K nákupu COLDREX Horúci napoj CITRÓN, 14 vreciek,
získate zdravotnícku pomôcku PHYSIOMER Hypertonický,
20 ml (v hodnote 5,99 €), LEN ZA 0,01 €, 0,050 €/100 ml.
1

BOLESŤ

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps

Hylak forte,
30 ml,

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

4

538 €

68 €

Stoptussin
50 ml

6

8,990 €/100 ml

Stoptussin – správna voľba na kašeľ vďaka dvom účinným látkam. Na začiatku liek¹ tíši dráždivý
kašeľ, chráni pred ďalším dráždením na kašeľ, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.
Bežná cena STOPTUSSIN, 50 ml, je 6,39 €, 12,780 €/100 ml. Bežná cena STOPTUSSIN sirup, 180 ml,
je 6,79 €, 3,772 €/100 ml. Bežná cena NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml a NASAL DUO ACTIVE
0,5/50 mg/ml, 10 ml5, je 4,69 €, 46,900 €/100 ml. Výhodnú cenu 6,40 € získate pri kúpe dvoch
produktov z vyššie uvedených, pričom nákup musí obsahovať 1 × STOPTUSSIN a 1 × NASAL DUO
ACTIVE podľa výberu zákazníka.

TRÁVENIE

0,033 €/100 ml

8 /9 + 001/5 €
99 €

40 €

50 ml + 10 ml

49 €

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.

Pri kúpe
oboch produktov

KAŠEĽ A NÁDCHA

439/5€

100 ml

59 €

30 ml

39 €

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. K nákupu Hylak forte, 100 ml, získate Hylak
forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €, 0,033 €/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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

MEDIPYRIN
500, 30 tbl,

UŠETRÍTE

1,99 €

36,900 €/100 ml

3

NÁDCHA

69 €

Orinox 1 mg/ml
10 ml

10 ml

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie.
Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. K nákupu Orinox5
1 mg/ml, 10 ml, získate MEDIPYRIN1 500, 30 tbl (v hodnote
1,99 €), ZADARMO. Liek1 obsahuje paracetamol.

47,900 €/100 ml

NÁDCHA

ACC® LONG
10 šumivých tabliet

5 /6

49 €

10 šum. tbl

69 €

Uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Vhodný
od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. VÝHODNE AJ ACC® LONG,
20 šumivých tabliet, a ACC® LONG Instant, 10 vreciek,
so zľavou –17 %. Lieky¹ ACC® obsahujú acetylcysteín.

5 /5

79 €

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom.
Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Neobsahuje
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

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 na vnútorné použitie.

STÉRIMAR™ Cu (Meď)
mikrosprej s obsahom
morskej vody a medi, 50 ml

20,580 €/100 ml

10 /11

29 €
29 €

Cu 50 ml

100 % prírodný, fyziologický roztok na prevenciu často sa
opakujúcej vírusovej aj bakteriálnej nádchy a na jej doliečenie.
VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Na upchatý nos, 50 ml, za 10,29 €
(z pôvodných 11,29 €), 20,580 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

KAŠEĽ

4,408 €/100 ml

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®

ERDOMED® 225 mg
20 vreciek

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%

4,790 €/100 ml

1,997 €/100 ml

4 /5

79 €

KAŠEĽ

7 /8

49 €

100 ml

69 €

Mucosolvan® Junior
100 ml

Liek¹ uvoľňuje hustý hlien a uľahčuje vykašliavanie. Vhodný
už od 14 rokov. Len 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.

Mucosolvan® Junior uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie,
zmierňuje kašeľ. Mucosolvan® Junior je vhodný pre deti
od narodenia. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® Long Effect,
20 cps, za 7,69 € (z povodných 9,09 €).
Lieky na vnútorné použitie.

KAŠEĽ

IMUNITA

ArkoDEFENSES ADULT
7 × 10 ml

49 €

120 ml

53,267 €/100 ml

799/9€

BOLESŤ HRDLA

Strepfen® Sprej 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia, 15 ml

15 ml

29 €

Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín.
Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia. Liek⁷ obsahuje flurbiprofén.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU Strepfen®.

-26%

-19%

1,856 €/1 dávka

329/4€

1299/17€

69 €

ArkoDEFENSES je prípravok na posilnenie imunity. Obsahuje betaglukán, kolostrum,
mliečne baktérie, vitamín D, selén a zinok. Výživový doplnok.

BOLESŤ

09 €

VALETOL®
24 tbl

Voľnopredajný liek1 pri bolesti hlavy, zubov, migréne, bolesti pri nachladnutí,
pooperačnej bolesti. Vhodný na krátkodobú liečbu.

-17%

599/7€

200 + 100 ml

od 5 /6

29 €

TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla.
Lieky na orálne použitie, obsahujú benzydamíniumchlorid. Zľava –18 % platí na všetky produkty
z produktového radu TANTUM VERDE®.

0,375 €/1 vrecko

-15%

VLHKÝ KAŠEĽ

Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

NÁDCHA

-18%

39 €
99 €

4 /5

79 €

Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

-17%

VLHKÝ KAŠEĽ

-18%

-17%

ZADARMO

-16%

19 €

STOPKAŠEĽ Medical sirup Dr. Weiss
200 + 100 ml navyše
STOPKAŠEĽ sirup obsahuje unikátne účinné zloženie 5 bylinných
extraktov (okrem iných extrakt skorocelu) a selén s násobným
efektom na všetky druhy kašľa a posilnenie imunitného systému.
Zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ STOPKAŠEĽ sirup pre deti
– Dr. Weiss®, 200 + 100 ml, navyše za 5,69 € (z pôvodných
6,79 €), 1,897 €/100 ml. Výživový doplnok.

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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

KOLAGÉN

Colafit®
120 + 30 kociek NAVYŠE

25 /31

99 €
69 €

Čistý kryštalický kolagén v malých mäkkých, ľahko užívateľných kockách. Výhodné darčekové
balenie na 5 mesiacov užívania. Ako darček 30 kociek NAVYŠE. Výživový doplnok.

4,792 €/100 g

ZAPARENINY

Sudocrem MULTI-EXPERT
125 g

599/7€
125 g

19 €

Sudocrem MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky. Ochranný krém na podporu
liečby a prevencie: plienkovej dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky. VÝHODNE VŠETKY
PRODUKTY Z RADU SUDOCREM MULTI-EXPERT SO ZĽAVOU –16 %. Zdravotnícka pomôcka.

1. Liek na vnútorné použitie. 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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

-17%

NOVINKA

0,556 €/1 vrecko

16 /20 13 /16
69 €

KŔČOVÉ ŽILY,
HEMOROIDY

30 vreciek

19 €

99 €

60 tbl

99 €

Detralex 1 000 mg perorálna suspenzia, 30 vreciek,
alebo Detralex 500 mg, 60 tbl
Detralex1 je liek s účinnou látkou čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia. Lieči prejavy chronického
žilového ochorenia – bolesť, pocit ťažkých a unavených nôh. Lieči príznaky akútnej hemoroidálnej
epizódy.

1,638 €/1 ks

8 /9

19 €
69 €

Flector® EP náplasť
5 ks
Flector® EP náplasť lieči bolesti svalov, šliach, kĺbov či chrbtice.
Účinne zmierňuje zápal a opuch. Liek na vonkajšie použitie.
Obsahuje diklofenak epolamín.

319 €

4,995 €/100 g

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene
gél 2 × 100 g

Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 10 ks

1,799 €/1 ks

17
10 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. Upozornenie
na zmenu názvu lieku! V najbližšom čase bude liek dostupný
pod novým názvom Olfen 140 mg.
Lieky2 obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

-18%

9

4 /5

50 tbl

Magnesium B6 Premium
50 tbl
Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele
výborne vstrebáva. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania
a k správnej funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
50 tbl

89 €

50 tbl

99 €

Špeciálne zloženie na zabezpečenie správnej činnosti svalov
(kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ STOP KŔČOM RAPID,
20 vreciek, za 4,59 € (z pôvodných 5,69 €), 0,230 €/1 vrecko
a STOP KŔČOM Forte, 20 tbl eff, za 2,99 € (z pôvodných
3,69 €). Výživové doplnky.

7 /7

BOLESŤ HRDLA

69 €

Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

BOLESŤ HRDLA
Neo-angin® bez cukru
24 pst

6 /7

29 €

24 pst

39 €

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 liek na miestne užitie v ústach a v hrdle.

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

4,690 €/100 ml

KAŠEĽ

Calcium chloratum – TEVA
100 ml

LOKÁLNA
BOLESŤ

1149/13€

89 €

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g

239/2€ 399/4€

BOLESŤ
A HORÚČKA

24 tbl

69 €

48 tbl

49 €

Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl

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.

NERVOVÁ
SÚSTAVA

14 /17
30 tbl

19 €

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

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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

89 €

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

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

319/3€

69 €

BOLESŤ
A HORÚČKA

CHRÍPKA
A BOLESŤ

BOLESŤ

Nalgesin® S 275 mg
20 tbl

5 /6

69 €

20 tbl

79 €

Rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, zubov, chrbta,
svalov, gynekologické či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri
prevencii a liečbe migrény. VÝHODNE AJ Nalgesin® S 275 mg,
30 tbl, za 7,69 € (z pôvodných 9,29 €).
Lieky¹ obsahujú sodnú soľ naproxénu.

559/6€
24 tbl

59 €

PARALEN GRIP chrípka a bolesť
24 tbl

MIG-400®
30 tbl

Rýchly proti bolesti a horúčke. Pre deti od 6 rokov a dospelých.
Biela politeľná tableta bez laktózy. Liek¹ obsahuje ibuprofén.

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť odstraňuje horúčku, bolesť hlavy,
upchatý nos a bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave
a ospalosti. VÝHODNE AJ PARALEN GRIP, 24 tbl, za 5,59 €
(z pôvodných 6,59 €). Lieky na vnútorné použitie.

-16%

99 €

469/4€

-15%

11,490 €/100 g

99 €

2+1

89 €

2 × 100 g

18 €

29 €

-17%

UŠETRÍTE

9,88 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

9 /13

99 €

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. Vianočné balenie Diclobene
gél, 2 × 100 g, za výhodnú cenu. Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšom čase bude liek
dostupný pod novým názvom Olfen gel. Bežná cena Diclobene gél, 100 g, je 6,59 €, 6,590 €/100 g.

ZA 0,01 €

ZADARMO

ÚNAVA
A VYČERPANIE

UŠETRÍTE

Diclobene,
140 mg, 5 ks,

-15%

LOKÁLNA
BOLESŤ

KÚPTE
2 ks

-18%

BOLESŤ

Flector® EP 25 mg
20 cps

6 /7

0,249 €/1 vrecko

49 €
59 €

Flector® EP 25 mg sú mäkké kapsuly s účinnou látkou diklofenak
epolamín v tekutej forme. Tekutý obsah sa rýchlo vstrebáva
a uľavuje od bolesti chrbta, zubov, menštruačných a reumatických
ťažkostí. Liek na vnútorné použitie.

IMUNITA

349/4€

29 €

Celaskon® HORÚCI NÁPOJ 300 mg/5 mg
14 vreciek
Podporte svoju imunitu výživovým doplnkom Celaskon® HORÚCI
NÁPOJ. Obsahuje vitamín C a zinok, ktoré prispievajú k správnej
funkcii imunitného systému. Výživový doplnok.

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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

TEREZIA
VITAMÍN C 500

-18%

ZADARMO
UŠETRÍTE

7,49 €

-18%

124,962 €/100 ml

KOENZÝM

Coenzym Q10 s tiamínom
60 cps

999 €
60 cps

Kombinácia koenzýmu Q10 a tiamínu (vitamín B1), ktorý prispieva
k správnej látkovej premene dôležitej na tvorbu energie,
k správnemu fungovaniu nervového systému a k správnej funkcii
srdca. K nákupu Coenzym Q10 s tiamínom, 60 cps, získate
TEREZIA VITAMÍN C 500, trio natur, 60 cps (v hodnote 7,49 €),
ZADARMO. Výživové doplnky.

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY
BIOPRON 9 Premium
30 + 10 cps

S kartou
Dr.Max CLUB

999/12€

30 + 10 cps

Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi 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 cps, a BIOPRON 9 Premium, 60 cps. Výživové doplnky.

Iberogast®
50 ml

999/12€
50 ml

69 €

L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie? Bylinný liek1
Iberogast® prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu vstrebávaniu.
Iberogast®, expert na vaše tráviace ťažkosti. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Iberogast®, 20 ml¹, za 5,99 €
(z pôvodných 6,59 €), 29,950 €/100 ml.

619/7€

09 €

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť?
Degasin prináša rýchlu úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach.
Obsahuje až 280 mg simetikónu v jednej kapsule. Stačí 1 kapsula
denne. Zdravotnícka pomôcka.

PROSTATA

Prostenal® CONTROL
70 + 20 tbl NAVYŠE

Talcid®
50 žuvacích tbl

789 €
50 tbl

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

Dômyselná pomoc pri pálení záhy. Rýchlo uľaví od pálenia záhy,
chráni žalúdok a jeho sliznice, má predĺžený účinok a neutralizuje
kyselinu v žalúdku podľa jej množstva. Len pre členov Dr.Max
CLUB AKCIA –50 % NA DRUHÉ BALENIE, PLATÍ AJ NA Talcid®,
20 tbl. Bežná cena Talcid®, 20 tbl, je 4,29 €.
Lieky¹ obsahujú hydrotalcid.

1+1

PÁLENIE ZÁHY

519/6€

49 €

Helicid® 20 mg
14 kapsúl

59 €

70 + 20 tbl

Cemio RED3
90 cps

29 €

11 /14

ZDRAVÉ SRDCE

39 €

2 × 13,2 ml

Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálna aerodisperzia, roztok 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Účinkuje rýchlo a túžbu
po cigarete uhasí po 30 sekundách (po použití dvoch dávok).
Zmierňuje chuť na cigaretu. Umožňuje plynule reagovať
na potrebu doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor.
VÝHODNE AJ Nicorette® Spray bez príchute alebo s príchuťou
lesného ovocia, 1 × 13,2 ml, za 18,49 € (z pôvodných 20,99 €),
140,076 €/100 ml. Lieky na podanie do úst, obsahujú nikotín.

ZADARMO
UŠETRÍTE

7,49 €

26 /31

99 €

39 €

Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg
130 + 65 cps NAVYŠE

3299/33 €

ISOLDA
hygienický gél,
500 ml,

49 €

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZY

0,933 €/1 vrecko

VLASY,
NECHTY, PLEŤ

4199 €
45 vreciek

Collagen Drink
45 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, 45 vreciek, získate
ISOLDA hygienický gél, 500 ml (v hodnote 7,49 €), ZADARMO.

Proenzi® Intensive
120 + 60 tbl NAVYŠE

Výhodné balenie kĺbovej výživy 120 + 60 tabliet NAVYŠE.
Najsilnejšia výživa od Proenzi. Výživový doplnok.

-25%

ZADARMO

2299/28 €

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.
Výživový doplnok.

99 €

Výhodné balenie Omega-3 Forte rybí olej 1000 mg/tobolka
obsahuje až 65 toboliek NAVYŠE. Omega-3 prémiovej kvality
pochádza z oleja z rýb žijúcich v ekologicky čistých oblastiach
okolo Peru. Omega-3 Forte Walmark pre zdravé srdce, mozog
a zrak. Vyrobené držiteľom certifikátu GMP. Logo GMP nájdete aj
na obale. Výživový doplnok.

Účinná pomoc pri pálení záhy – znižuje množstvo kyseliny,
ktorá sa tvorí vo vašom žalúdku. Stačí jedna tableta denne.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje omeprazol.

PROSTATA,
POTENCIA

-16%

S kartou
Dr.Max CLUB

PÁLENIE ZÁHY

1779/20€

Osvedčená starostlivosť o prostatu s extra benefitmi pre mužov
– podporou potencie a vitality. Vianočné balenie 70 + 20 tabliet
NAVYŠE ako darček. VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT,
70 + 20 tbl NAVYŠE, za 17,79 € (z pôvodných 20,59 €).
Výživové doplnky.

-20%

NA DRUHÉ
BALENIE

S kartou
Dr.Max CLUB

TRÁVENIE

Degasin® 280 mg
32 cps

-50%

-21%

19,980 €/100 ml

29 €

NADÚVANIE

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

-17%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

3
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99 €

49 €
99 €

20 šumivých tbl

IMUNITA

Vitamin C 1000 mg
20 šumivých tbl
Šumivé tablety s vysokým obsahom vitamínu C – až 1 000 mg
v 1 tablete. Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného
systému. Výživový doplnok.

IMUNITA

TEREZIA 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.

ÚNAVA
A VYČERPANIE

Supradyn® CoQ10 energy
60 tbl

1599/17€
60 tbl

49 €

L.SK.MKT.CC.03.2020.1065

Myslite na svoju imunitu! Ľudia s oslabenou imunitou môžu byť
náchylnejší na nákazu vírusovými ochoreniami. Aby sa vaše telo
dokázalo pobiť/poradiť si s vírusmi, je potrebné, aby jeho imunitný
systém fungoval normálne tak, ako má. Supradyn® CoQ10 Energy
obsahuje železo, meď, selén, zinok a vitamíny A, B6, B12, C, D
a folát, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného
systému. VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z RADU Supradyn®
CoQ10 energy. 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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

3799/43 €

49 €

recyklačný poplatok 0,07 €

Tlakomer Microlife® BP A2 Accurate
New s adaptérom
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. Zdravotnícka pomôcka.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

5499/68 €
49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

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
KRVNÉHO TLAKU

6399/77 €
19 €

recyklačný poplatok 0,07 €

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.

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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

B
BB
B
B

www.drmax.sk/babyclub

www.drmax.sk/beautyclub

2+ 1

MO
ZADARLÉ
NA CE
O
PORTFÓLI

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI
Marťankovia® GUMMY
50 + 50 tbl

14 /17

99 €
59 €

Multivitamíny Marťankovia s Imunactivom s príchuťou MIX
a novinka Marťankovia Gummy Jeseň-zima v 4 nových príchutiach
a nových väčších tvaroch! Príchuť jahoda, malina, marakuja
a pomaranč. Vodné UFO ako darček pre ešte väčšiu zábavu
vo vode! Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY
PRE DETI
Vibovit+ Imunity
50 ks

0,180 €/1 ks

8 /9

99 €
49 €

50 ks

Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C
na podporu zdravej imunity detí. S vynikajúcou chuťou bazy
čiernej a 100 % prírodnými farbivami a arómou. VÝHODNE AJ
Vibovit+ ABECEDA alebo FARMA, 50 ks, za 8,99 € (z pôvodných
9,29 €), 0,180 €/1 ks. Výživové doplnky.

PROBIOTIKÁ
ProbioMaxik Baby
5 ml

159,800 €/100 ml

799/8€

99 €

ZĽAVA

-20 %

Kvapky pre deti od nultého mesiaca veku s obsahom
patentovaného bakteriálneho kmeňa Lactobacillus reuteri LR 92
MDX® v množstve 1,5 miliardy živých baktérií v dennej dávke.
Výživový doplnok.

1+1

ZADARMO

ZĽAVA

-25 %
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

Zdravá pleť a vlasy
s kozmetikou Eucerin

1,990 €/1 ks

od 1

99 €

zubná kefka 1 ks

ZUBY A ZUBNÉ NÁHRADY
Dr.Max PRO32

PRO32 – produkty na starostlivosť o zuby pre deti od narodenia i dospelých.

Špecialista v starostlivosti
o citlivú pleť

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Bepanthen® Sensiderm krém
20 g

29,950 €/100 g

599/6€
20 g

Á
VÝHODN
CENA

89 €

L.SK.MKT.CC.07.2020.1159

Bepanthen® Sensiderm krém uľavuje od príznakov ekzému, uľavuje od svrbenia do 30 minút.
Je vhodný pre deti od narodenia*, tehotné i dojčiace ženy. * O dlhodobom použití u dojčiat
odporúčame poradiť sa s lekárom. VÝHODNE AJ Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, za 12,69 €
(z pôvodných 14,09 €), 25,380 €/100 g. Zdravotnícke pomôcky.

-17%

Dlhotrvajúci komfort
s kozmetikou URIAGE

2+ 1

MO
ZADARLÉ

Dôkladná starostlivosť
s produktmi BIODERMA

S kartou
Dr.Max CLUB

HEMOROIDY

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

19,300 €/100 g

5 /6

79 €

30 g

99 €

Voľnopredajný liek2, 9 na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných
hemoroidov. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ
Procto-Glyvenol® čapíky, 10 ks9, za 5,79 € (z pôvodných 6,99 €),
0,579 €/1 ks.

INTÍMNA
HYGIENA

1,684 €/100 ml

11 /12

79 €

ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok, 5 × 140 ml

89 €

Liek8 prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia
a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Vaginálny roztok
určený na výplachy pošvy. Obsahuje benzydamíniumchlorid.

0,874 €/1 ks

INKONTINENCIA

TENA Lady Pants NOIR L
8 ks

699/7€

99 €

Prvé čierne inkontinenčné nohavičky, ktoré vyzerajú ako spodná
bielizeň. Sú diskrétne, pohodlné, nedráždia pokožku a chránia
pri úniku moču. Zdravotnícka pomôcka.

2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek na vaginálne použitie. 9. Liek na aplikáciu do konečníka.
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. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov Avène zo všetkých
produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľava –20 % sa vzťahuje na produkty Eucerin® z produktových radov
DermoCapillaire a DermatoClean. Zľava –25 % sa vzťahuje na produkty URIAGE zo
všetkých produktových radov. Výhodná cena sa vzťahuje na BIODERMA sprchovacie
gély, krémy a oleje, 1 l, z radov Atoderm a ABCDerm, označené papierovou kravatkou
ZĽAVA –20 %. Výhodne aj dvojbalenie BIODERMA Atoderm Výživný krém alebo Intenzívny balzam, 2 × 500 ml, s označením ZĽAVA –19 € alebo ZĽAVA –15 €. Akcia 2 + 1
ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.
Akcie sa nevzťahujú na akciové a promo balenia. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie Avène a Eucerin platia od 1. 11. do 30. 11. 2020 alebo do
vypredania zásob. Akcie URIAGE, BIODERMA a NUANCE platia od 1. 11. do 31. 12. 2020
alebo do vypredania zásob.

NA CE
O
PORTFÓLI

Objavte francúzsku kozmetiku
NUANCE

Nakupujte online
na www.drmax.sk

Produkt
Dr.Max

LEPŠIA
KVALITA

Akcie platia len v online lekárni.
BOJOVNÍCI PROTI CHRÍPKE A VÍRUSOM

 Certifikovaná 100 %

375 mg magnézia.

prírodná a BIO kozmetika

-10%

1,4 mg vitamínu B6.

 Suroviny z ekologického
a biodynamického
poľnohospodárstva
 Bez parabénov, SLS,
minerálnych olejov
a syntetických vôní
100%

2+1

ZADARMO

certifikovaná
prírodná
starostlivosť

ZOSTAŇ

SILNÝ

€
od 845
/9
39 €

S

375 mg magnézia v organickej forme.
Vysoká vstrebateľnosť, rozpustnosť bez sedimentu.

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

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie najpredávanejší produkt v kategórii 04F3 MAGNESIUM SUPPLEMENTS, PACK = EFF, STRENGTH = 375 MG
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. Na účely porovnania kvality produktov však boli v tejto
reklame zohľadnené iba hlavné zložky typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

od 499 €

Produkt
Dr.Max

Pri kombinácii rôznych produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.

LEPŠIA
CENA

Na kvalite zálezí
ˇ
-15%

2+1

ZADARMO

14

99 €

255
2 dni

sec

458/5€

39 €

Roztoková aerodisperzia na podanie do nosa, liek obsahuje oxymetazolín.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O správnom použivaní
sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. MAT-SK-NASIVIN-20-000012

30 + 30 cps

60 mg koenzýmu Q10,
0,15 mg biotínu.

9

99 €
60 cps

60 mg koenzýmu Q10,
1,1 mg tiamínu.

Rozdiel je v cene, rozdiel je v značke Dr.Max
od 129 €

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

Vyberte si lepšiu cenu oproti bežne kupovaným produktom.

Potraviny na osobitné výživové účely.

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie produkt GS Koenzým Q10 60mg, 30 + 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. Na účely porovnania ceny produktov však boli v tejto reklame zohľadnené iba hlavné zložky typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

www.drmax.sk/produkty

Čo je výhodné s logom Dr.Max tento mesiac?

1+1

ZADARMO

8

99 €

9

99 €

Dr.Max SteviMax
600 tbl

600 tbl

Dr.Max Glucea
60 tbl

60 tbl

12

99 €

Dr.Max Nervea
60 cps

16,633 €/100 g

499 €

Dr.Max Glucose Gel
3 × 10 g

3 × 10 g

60 cps

Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou
cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.

K nákupu produktu
Dr.Max Laktobacily „6“ alebo
Dr.Max Kids Gummies (rôzne
druhy) získate hygienický
gél Isolda, 100 ml,

ZADARMO

7

99

30 cps

14

99

60 cps

3,107 €/100 g

od 6

99 €

225 g

K nákupu jedného ľubovoľného produktu Dr.Max Laktobacily „6“, 30 cps alebo 60 cps, Dr.Max Kids Gummies AIRPLANES, 225 g, Dr.Max Kids
Gummies Magnesium B6, 40 ks, alebo Dr.Max Kids Gummies Omega 3, 40 ks, získate hygienický gél Isolda, 100 ml (v hodnote 3,99 €), ZADARMO.
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Výživové doplnky.

SKIN DAYS

11. – 15. 11. 2020
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach
Dr.Max a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

PLATÍ
KU
NA PONU
ZMETIKY
DERMOKO

Zľavy až do –50 % platia na ponuku produktov dermokozmetiky od 11. 11. do 15. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Zľavy nie je možné kombinovať
s inými akciovými ponukami. Zľavy platia v lekárňach Dr.Max s dermokozmetikou a online na www.drmax.sk. Zoznam lekární s dermokozmetikou
nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika. Zoznam kozmetických značiek v akcii nájdete na www.drmax.sk/skindays.

3,990 €/100 ml

399 €
100 ml

