
1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

LOKÁLNA BOLESŤ 
Voltaren Forte 2,32 % gél
2 × 150 g 
Liek² vo forme gélu s účinkom až na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Stačí aplikovať iba 2 × denne. Ľahko otvárateľný uzáver. Voltaren Forte 2,32 % gél, 2 × 150 g, 
za výhodnú cenu. Bežná cena Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g, je 19,49 €, 12,993 €/100 g. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP 
horúci nápoj pomaranč a zázvor, 12 vreciek
+ MUCOSOLVAN® pastilky, 20 ks, ZADARMO
Liek¹ odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. 
Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív. K nákupu PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč 
a zázvor, 12 vreciek, získate MUCOSOLVAN® pastilky3, 20 ks (v hodnote 2,49 €), ZADARMO.
AKCIA PLATÍ AJ NA OSTATNÉ PRÍCHUTE PARALEN® GRIP horúci nápoj.

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.

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

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. 
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU OLYNTH®.

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.

KRÁSNE VIANOCE VÁM ŽELÁ Dr.Max
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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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

BOLESŤ 
A HORÚČKA
Ibuprofen Dr.Max 400 mg
24 tbl alebo 48 tbl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti, 
a na zníženie horúčky. Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

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 4,59 € (z pôvodných 5,89 €). Lieky1 obsahujú ibuprofén. 

BOLESŤ 
A HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl
Liek¹ uľavuje od bolesti hlavy, zubov a menštruačnej bolesti. 
Na symptomatickú úľavu od bolesti a horúčky pri prechladnutí 
alebo príznakoch podobných chrípke. Len pre členov Dr.Max 
CLUB VÝHODNE AJ ASPIRIN®-C, 10 šumivých tbl¹, za 4,69 €
(z pôvodných 5,19 €).

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
ACYLPYRIN® 500 mg
10 tbl
Liek1 obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. Znižuje horúčku, uľaví 
od bolesti hlavy, kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach.

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety
20 tbl
Nová generácia lieku1 proti bolesti, ktorý obsahuje kryštalicky 
čistý dexibuprofén, účinná úľava od bolesti, nižšia záťaž pre telo. 
Pomáha pri bolesti svalov, kĺbov, šliach a kostí, ako je napr. bolesť 
chrbta.

BOLESŤ
CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tbl
Liečba krátkodobej stredne silnej bolesti. Liek1 tlmí bolesť hlavy, 
chrbta, zubov i menštruačné bolesti. Rýchla úľava, silný účinok 
až 9 hodín.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj Citrón 
14 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Liek1 vďaka 
paracetamolu uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle. 
Navyše s účinnou látkou na uvoľnenie upchatého nosa 
a s vitamínom C. 
ZĽAVA –18 % PLATÍ NA VŠETKY LIEKY Z RADU COLDREX®.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
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.

399 €
48 tbl /449 €

239 €
24 tbl /269 €

479 €
/539 €

NOVINKA NOVINKA

579 €
/649 €

-21%

S kartou
Dr.Max CLUB

109 €
/139 €

S kartou
Dr.Max CLUB

769 €
20 šum. tbl /869 €

-21%

369 €
30 tbl /469 €

-18%

839 €
0,599 €/1 vrecko

/1029 €

-20%

859 €
0,614 €/1 vrecko

/1079 € 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 Nogrip, 
14 vreciek, získate Helisolv sirup, 120 ml1 (v hodnote 4,99 €), 
ZADARMO. Helisolv sirup obsahuje suchý extrakt z listu brečtana.

799 €
0,571 €/1 vrecko

14 vreciek

Dr.Max
Helisolv sirup
ZADARMO

UŠETRÍTE
4,99 €



1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

NÁDCHA
Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. 
Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. 
Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6®
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. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje 
vitamín B9, ktorý podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Vzťahuje sa na ľubovoľnú kombináciu produktov MAGNE B6®. Výživové doplnky.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Liek3 na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám v priebehu 1 minúty (na základe štúdie in vitro). 
Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ LIEKY Z RADU STREPSILS®.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE® 
SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia, 15 ml
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla. Pôsobí na bolesť 
v hrdle trojitým účinkom – proti bolesti, proti zápalu a proti 
baktériám a kvasinkám. Lieky⁷ obsahujú benzydamíniumchlorid. 
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU TANTUM VERDE®.

BOLESŤ HRDLA
Drill
24 pastiliek
Pastilky na bolesť v hrdle s dvojitým účinkom. Antiseptikum znižuje 
počet patogénov spôsobujúcich bolesť v hrdle a lokálne 
anestetikum zmierňuje bolesť. Vhodné aj pri problémoch s aftami. 
Voľnopredajný liek3 vhodný na krátkodobú liečbu.

NÁDCHA
ORINOX NEO 1 mg/ml AER
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, 
10 ml, získate MEDIPYRIN® 5001, 30 tbl (v hodnote 2,49 €), 
ZADARMO. Liek1 obsahuje paracetamol.

NÁDCHA
MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
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.

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. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®.
Zdravotnícke pomôcky.

2+1
ZADARMO

669 €
24 pastiliek /769 €

-21%

499 €
/639 €

719 €
47,933 €/100 ml

15 ml /799 €

-20%

459 €
45,900 €/100 ml

/579 €

449 €
44,900 €/100 ml

10 ml /469 €
459 €
45,900 €/100 ml

/519 €

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

1059 €
7,844 €/100 ml

/1259 €

MEDIPYRIN®
500, 30 tbl,

ZADARMO
UŠETRÍTE
2,49 €

799 €
0,400 €/1 vrecko

BALANCE, 20 vreciek

1029 €
FORTE, 50 tbl

1069 €
0,356 €/1 vrecko

CONTROL STRESS, 30 vreciek

1329 €
CONTROL STRESS, 30 tbl



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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

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.

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
MUCOSOLVAN® Sirup
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. 
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ 
MUCOSOLVAN Junior, 100 ml, za 4,79 € (z pôvodných 5,69 €), 
4,790 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

VLHKÝ 
KAŠEĽ
ACC® LONG
10 šumivých tabliet
Uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Vhodný 
od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. VÝHODNE AJ ACC® LONG, 
20 šumivých tabliet, za 8,19 € (z pôvodných 10,19 €). 
Lieky¹ ACC® obsahujú acetylcysteín.

KAŠEĽ
ERDOMED® 225 mg
20 vreciek
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.

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

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

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B6 Gold, 30 tbl
Magnesium Complex Active, 60 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. K nákupu Magnesium B6 Gold 100 mg, 30 tbl, alebo Magnesium Complex Active, 60 tbl, 
získate TEREZIA VITAMIN C 500, 60 cps (v hodnote 9,99 €), ZADARMO. Výživové doplnky.

499 €
4,990 €/100 ml

30 mg /549 €
449 €

4,490 €/100 ml

15 mg /499 €
579 €

2,895 €/100 ml

/649 €
549 €

5,490 €/100 ml

100 ml /649 €

-15%

539 €
10 šum. tbl /669 €

-19%

799 €
0,400 €/1 vrecko

/849 €
479 €
47,900 €/100 ml

/509 €

569 €
18,967 €/100 ml

/599 €
799 €

TEREZIA 
Vitamín C, 

60 cps,
ZADARMO

UŠETRÍTE
9,99 €



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

SPÁNOK
DOSPINOX® SPREJ
24 ml
Efektívne skracuje čas do zaspania. Obsahuje kvalitný melatonín 
s veľmi rýchlym nástupom účinku. Nie je potrebné zapíjať. 
Výživový doplnok.

OPAR
Zovirax DUO 50 mg/g + 10 mg/g
dermálny krém, 2 g
Jediný krém na liečbu oparov s dvojitým zložením. Liek² zastavuje 
množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. Je klinicky preukázané, 
že pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov. Skracuje čas hojenia.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
NUROFEN® 200 MG LIEČIVÁ NÁPLASŤ
4 ks
Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí či pomliaždení 
v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok 1 náplasti až 24 hodín. 
Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. Pôsobí protizápalovo. 
Len pre členov Dr.Max CLUB k nákupu NUROFEN® 200 MG 
LIEČIVÁ NÁPLASŤ, 4 ks, získate NUROFEN® 200 MG LIEČIVÁ 
NÁPLASŤ, 2 ks (v hodnote 6,39 €), za 0,01 € (0,005 €/1 ks). 
Lieky2 obsahujú ibuprofén.

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ 
S RAKYTNÍKOVÝM 
OLEJOM
60 + 60 cps
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom akciovom 
balení. Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov 
s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule. 
Rakytník podporuje funkciu imunitného systému. Bez prímesí 
a konzervačných látok. Výživový doplnok.

VITAMÍNY 
A MINERÁLY
Dr.Max
20 šumivých tbl
Namixujte si dvojicu šumivých vitamínov a minerálov podľa svojej 
chuti. Akcia sa vzťahuje na šumivý Vitamin C 1000 mg, Calcium 
500 mg, Magnesium B6 a Magnesium Complex. Pri rôznych 
cenách produktov získate zadarmo produkt s nižšou predajnou 
cenou.

OPUCH 
A ZÁPAL
AESCIN
20 mg, 90 tbl
AESCIN je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín. 
Liek¹ obsahuje alfa-escinum.

OPUCH, 
BOLESŤ
Lioton® gel
100 g
Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky kŕčových žíl, 
opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, šliach a väziva a redukuje 
modriny. Má chladivý efekt. Liek2 obsahuje heparín sodnú soľ.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 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.

HEMOROIDY
PREPARATION H
25 g
PREPARATION H rektálna masť na zmiernenie príznakov hemo-
roidov. Uľavuje od bolesti a zmierňuje bolestivé vyprázdňovanie. 
Liek2 obsahuje prírodné zloženie bez anestetík a kortikosteroidov. 
Vhodné pre tehotné/dojčiace. VÝHODNE AJ PREPARATION H, 
12 čapíkov9, za 4,79 € (z pôvodných 6,19 €), 0,399 €/1 ks.

1129 €
47,042 €/100 ml

/1299 €
od 299 €

20 šumivých tbl

1+1
ZADARMO

999 €
/1049 €

-15% -23%

1099 €
10,990 €/100 g

/1299 €
429 €

17,160 €/100 g

25 g /559 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1069 €
2,673 €/1 ks

4 ks

S kartou
Dr.Max CLUB

1699 €
/1839 €

Diclobene,
 140 mg, 5 ks,

ZA 0,01 €
UŠETRÍTE
9,88 €

NUROFEN® 
200 mg, liečivá 
náplasť, 2 ks,
ZA 0,01 €
UŠETRÍTE
6,38 €

1699 €
1,699 €/1 ks

10 ks /1799 €

-18%

1119 €
559,500 €/100 g

/1369 €



VIANOČNÁ PONUKA

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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio Kamzík®
120 cps
4-mesačná kúra. Švajčiarsky originál na kĺby. Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu 
pre normálnu funkciu kĺbových chrupaviek. Obsahuje kolagén typu 1 a 2 v prirodzenej podobe. 
Výživový doplnok.

PAMÄŤ
GinkoPrim® MAX
90 + 30 tbl NAVYŠE
Výhodné balenie GinkoPrim® 90 + 30 tabliet NAVYŠE. GinkoPrim® obsahuje kvalitný výťažok 
z Ginkgo Biloba na podporu pamäti, koncentrácie a mozgovej činnosti. MESIAC UŽÍVANIA 
NAVYŠE. Vyrobené držiteľom certifikátu GMP. Výživový doplnok.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
GS Condro® DIAMANT
100 + 50 tbl NAVYŠE
1 600 mg glukozamín sulfátu v dennej dávke a DIAMANT FORTESCIN®. Obsahuje aescin pre 
správne krvné zásobenie kĺbového puzdra, väzov a šliach. Vitamín C pre pevnosť kolagénovej 
siete chrupaviek a meniskov. Výživový doplnok.

KĹBY, ŠĽACHY, VÄZY
Proenzi® Intensive
120 + 60 tbl NAVYŠE
Výhodné balenie kĺbovej výživy 120 + 60 tabliet NAVYŠE. Najsilnejšia výživa od Proenzi®. 
Výživový doplnok.

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. Lieky² obsahujú ibuprofén. Vianočné balenie Ibalgin®, gél alebo krém, 2 × 100 g, 
za výhodnú cenu. Bežná cena Ibalgin® gél a krém, 100 g, je 6,89 €, 6,890 €/100 g. Produkty je 
možné kombinovať.

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene gél
2 × 100 g
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.

999 €
4,995 €/100 g

2 × 100 g /1378 €
999 €

4,995 €/100 g

2 × 100 g /1318 €

319 €
UŠETRÍTE

KÚPTE 
2 ks

379 €
UŠETRÍTE

KÚPTE 
2 ks

2749 €
/3179 €

2699 €
/3149 €

1599 €
/1819 €

S kartou
Dr.Max CLUB

2549 €
/3079

-17%



VIANOČNÁ PONUKA

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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. 

VITAMÍNY
Pharmaton® GERIAVIT
30 cps alebo 100 cps
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng 
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode, odolnosti organizmu proti stresu a pomáha podporovať 
vitalitu organizmu. VÝHODNE AJ Pharmaton® GERIAVIT MAN ENERGY, 30 cps, a Pharmaton® 
GERIAVIT WOMAN ENERGY, 30 cps, za 7,69 € (z pôvodných 9,79 €). Výživové doplnky. 

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI 
Marťankovia® GUMMY
50 + 50 tbl
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 DOSPELÝCH
Centrum SILVER
vianočné balenie, 100 + 30 tbl NAVIAC
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami v špeciálnom vianočnom balení 
pre dospelých nad 50 rokov. Bezgluténový, bez cukru. ZĽAVA –16 % PLATÍ AJ NA INÉ VIANOČNÉ 
BALENIA CENTRUM. Výživové doplnky.

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl
Extrasilná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej tablete TIME-RELEASE 
zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. Výživový doplnok.

PROSTATA, POTENCIA
Cemio RED3
90 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. 
Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
70 + 20 tbl NAVYŠE
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.

2299 €
/2829 €

1779 €
70 + 20 tbl /2059 €

2549 €
100 cps /3229 €

999 €
30 cps /1279 €

2399 €
/2879 €

1499 €
/1759 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1299 €
/1499

-18%

-16%-21%



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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

PROBIOTIKÁ
Floraliv®
20 cps
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Výživový doplnok.

KŔČE
Buscopan® 10 mg
20 tbl 
Buscopan® obsahuje 10 mg butylskopolamíniumbromidu. Liek1

odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, črevách, žlčovom 
trakte, močových a pohlavných orgánoch. Buscopan získal 
ocenenie Quadal ako preferovaný liek na úľavu od menštruačných 
bolestí.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml
Vychutnajte si sviatočnú pohodu! Pocit plnosti? Bolesť brucha 
alebo nadúvanie? Vyskúšajte bylinný liek1 Iberogast®. Expert 
na vaše tráviace ťažkosti. VÝHODNE AJ Iberogast®, 20 ml¹, 
za 5,99 € (z pôvodných 6,59 €), 29,950 €/100 ml.

HNAČKA
Smecta® 30 vreciek 
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.

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl
Vianoce bez pálenia 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. AKCIA –50 % 
NA DRUHÉ BALENIE PLATÍ AJ NA Rennie® ICE BEZ CUKRU, 
24 žuvacích tbl. Bežná cena Rennie® ICE BEZ CUKRU, 
24 žuvacích tbl, je 4,89 €. Zdravotnícke pomôcky.

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.

PEČEŇ
Essentiale® forte N 300 mg
100 cps
Podpora prirodzenej regenerácie pečene. Užíva sa pri poškodení 
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia 
pečene a pri zápale pečene. Liek1 zlepšuje subjektívne ťažkosti, 
ako je strata chuti do jedla alebo pocit tlaku pod pravým rebrom. 
VÝHODNE AJ Essentiale® forte, 600 mg, 30 cps1, za 9,99 €
(z pôvodných 11,49 €).

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. K nákupu Laktobacily „6“ 30 alebo 60 cps získate 
Isolda hygienický gél, 500 ml (v hodnote 7,49 €), ZADARMO.

ŽIVÉ BAKTÉRIE
LINEX® FORTE
28 cps
LINEX® FORTE je kombinácia živých bakteriálnych kmeňov 
a prebiotík. Na udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry. Užíva sa 
v dávke 1 cps 1 až 3× denne. Výživový doplnok. Len pre členov 
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
LINEX®.

S kartou
Dr.Max CLUB

799 €
/1019 €

1049 €
/1219 €

-21%

439 €
/519 €

-15%

L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

999 €
19,980 €/100 ml

50 ml /1269 €

769 €
48 tbl

-50%
NA DRUHÉ
BALENIE

-15%

879 €
0,293 €/1 vrecko

/1039 €
899 €

8,990 €/100 ml

/959 €

1699 €
100 cps /1969 €

-21%
Isolda 

hygienický gél, 
500 ml,

ZADARMO
UŠETRÍTE
7,49 €

1499 €
60 cps

799 €
30 cps



VIANOČNÁ PONUKA

detekcia 
pulzovej arytmie

univerzálna manžeta 
22 – 42 cm

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. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP 3AG1 New s adaptérom
1 ks + teplomer MT 3001 ZADARMO
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s PAD funkciou na zachytávanie srdcovej arytmie, 
s 30 pamäťami. 5 rokov záruka. Zdravotnícka pomôcka.

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

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.

ZUBNÉ PROTÉZY
COREGA Dvojitá sila
36 čistiacich tbl
Uvoľňuje 2 × viac čistiacich zložiek (in vitro, vs Corega TABS). Rýchle a dôkladné čistenie. 
Pomáhajú odstraňovať škvrny. K nákupu dvoch ľubovoľných produktov COREGA získate 
vianočné formičky ZADARMO. AKCIA –15 % PLATÍ NA VŠETKY PRODUKTY 
Z PRODUKTOVÉHO RADU COREGA. Zdravotnícke pomôcky.

IMUNITA
Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ
30 tbl eff
Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným 
užívaním. Zvýšená potreba užívania napr. aj pri športe, dojčení, v tehotenstve, namáhavej práci, 
po úrazoch alebo u fajčiarov. K nákupu Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ, 30 tbl eff, 
získate Celaskon® ČERVENÝ POMARANČ, 10 tbl eff (v hodnote 2,49 €), ZADARMO.
Lieky¹ obsahujú kyselinu askorbovú.

-17%

recyklačný poplatok 0,07 €

S kartou
Dr.Max CLUB

6399 €
/7719 €

5499 €
/6849 €

recyklačný poplatok 0,02 €

-19%

3699 €
/4249 €

recyklačný poplatok 0,09 €

1199 €
/1439 €

-16%

Celaskon® 
ČERVENÝ 

POMARANČ, 10 tbl eff,

ZADARMO
UŠETRÍTE
2,49 €

619 €
30 tbl e� 

-15%

549 €
36 tbl /659 €



2. Liek na vonkajšie použitie. 8. Liek 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. Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

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

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Vibovit®+ FARMA
50 ks
Vibovit®+ FARMA – želé multivitamíny pre deti s ovocnou chuťou, 
obsahujúce komplex 10 vitamínov a minerálnych látok, ktoré 
podporujú normálne fungovanie imunitného systému. Neslúži ako 
náhrada pestrej a vyváženej stravy. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU VIBOVIT®. Výživové doplnky.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
2 × 100 g 
Názov sa mení, zloženie zostáva. Pomáha chrániť detský zadoček 
pred vznikom zaparenia. Na každodennú starostlivosť. Stará sa 
o prsné bradavky namáhané dojčením. Len pre členov Dr.Max 
CLUB 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.

VLASY
Vlasové hnojivo
150 tbl
Prípravok na podporu prirodzenej hustoty vlasov a na 
obmedzenie ich vypadávania1,2,3. Je vhodný aj pri pomalom raste 
a zvýšenej lámavosti vlasov1,3. Vysoké dávky aminokyselín, 
vitamínov a minerálov pre rýchly a výrazný účinok. Vlasová výživa 
obsahuje MSM, zdroj síry, ktorá je považovaná za minerál krásy. 
VÝHODNE AJ Vlasové hnojivo, 60 tbl, za 10,49 € (z pôvodných 
13,29 €), a Vlasové hnojivo šampón, 150 ml, za 8,69 €
(z povodnych 10,89 €), 5,793 €/100 ml. 
Výživové doplnky/kozmetický výrobok.  
1 zinok, 2 vitamín B5, 3 biotín. 

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
10 tbl
Urinal Akut Forte vyvinutý v spolupráci s expertmi 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.

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.

MYKÓZA
Canesten® krém
20 g
Liek2 na plesňové ochorenia kože, vhodný aj na liečbu mykózy 
intímnych partií. Pôsobí na viac druhov plesní. Pre dospelých 
a deti už od 2 rokov. Obsahuje Clotrimazolum.

INTÍMNA 
HYGIENA
ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok, 5 × 140 ml
Liek8 prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia 
a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Vaginálny roztok 
určený na výplachy pošvy. Obsahuje benzydamíniumchlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU ROSALGIN®.

OČNÉ 
KVAPKY
Systane™ ULTRA bez konzervačných látok
10 ml
Zvlhčujúce očné kvapky SYSTANE™ ULTRA bez konzervačných 
látok poskytujú rýchlu úľavu od príznakov suchého oka, ako sú 
podráždenie, začervenanie alebo pálenie očí. 
Zdravotnícka pomôcka.

999 €
199,800 €/100 ml

5 ml /1159 €
899 €

0,180 €/1 ks

50 ks /929 €

680 €
UŠETRÍTE

KÚPTE 
2 ks

-20%

2199 €
150 tbl /2749 €

999 €
10 tbl /1149 €

799 €
7,990 €/100 g

100 g /889 €

Sudocrem® 
care & protect, 

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,59 €

1209 €
1,727 €/100 ml

/1289 €

-16%

1099 €
109,900 €/100 ml

/1319 €

 L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

S kartou
Dr.Max CLUB

1998 €
9,990 €/100 g

2 × 100 g /2678 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1019

S kartou
Dr.Max CLUB

619 €
30,950 €/100 g

/669 €



Darček získate k nákupu nad 39,90 €. Akcia platí od 21. 11. do 21. 12. 2020 alebo do vypredania zásob len v online lekárni Dr.Max. Viac informácií nájdete na www.drmax.sk/vianoce.
Drill a Neo-angin® sú lieky na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ku každému nákupu nad 39,90 €získate jeden 
z vyobrazených darčekovZADARMO.

LEN V ONLINE LEKÁRNI



www.drmax.sk/beautyclub

Objavte viac

tipov pre zdravie

a krásu

drmax.sk/beautyclub

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

Zľavy až do –50 % platia na ponuku produktov dermokozmetiky od 10. 12. do 13. 12. 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.

SKIN DAYS
10. – 13. 12. 2020
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 %
v lekárňach s ponukou dermokozmetiky 
a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

-50 %
ZĽAVY AŽ DO

PLATÍ

NA PONUKU

 DERMOKOZMETIKY 
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B B

B
Výhodná ponuka vianočných balíčkov BIODERMA z produktových radov BIODERMA
Atoderm, Pigmentbio a Hydrabio. Zľava ―25 % sa vzťahuje na produkty URIAGE 
zo všetkých produktových radov okrem akciových balení. Výhodné vianočné 
balíčky  VICHY z produktových radov VICHY LIFTACTIV, MINÉRAL 89 a NEOVADIOL. 
Akcia 2 + 1 platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých pro-
duktových radov okrem akciových a promobalení. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2020 
alebo do vypredania zásob. Výhodné vianočné balíčky Eucerin® z produktových 
radov Eucerin®  HYALURON-FILLER, HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, 
 HYALURON-FILLER +  ELASTICITY, ANTI-PIGMENT, Q10 ACTIVE, pH5 a Dermato-
CLEAN. Ponuka platí od 1. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Akcie 
nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zoznam vybraných lekární 
s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

Tajomstvo zdravia a krásy s VICHY

Obdarujte krásou 
s kozmetikou Eucerin®

Objavte francúzsku 
kozmetiku NUANCE

Dlhotrvajúci komfort  
s kozmetikou URIAGE

www.drmax.sk/beautyclub

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ 
PORTFÓLIO

ZĽAVA

-25 %
NA CELÉ

PORTFÓLIO

VÝHODNÉ
BALENIE

Vianočné balíčky BIODERMA 
pre vašich blízkych

VÝHODNÉ
BALENIE

VÝHODNÉ
BALENIE



Vytvorené evolúciou, 
zdokonalené vedou

Výživové doplnky.

-15%

od 492 €
/579 €

Zklidnení z prírodyZklidnení z prírody

Zklidnení z prírody

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou.
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Neplatí na promo balíčky.

na prípravky Avène a A-Derma2+1
ZADARMO

Ovos Rhealba®

od 389 €
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Sustenium® Biorytmus 3 Multivitamín ŽENA
Sustenium® Biorytmus 3 Multivitamín MUŽ
Sustenium® je zaregistrovaný ako výživový doplnok. Pozorne si prečítajte návod na 
použitie predtým, ako začnete užívať Sustenium® a poraďte sa so svojím lekárom alebo 
lekárnikom. Dátum výroby materiálu: december 2020. Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / 
A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, tel.: 02/54 43 07 30, 
e-mail: slovakia@berlin-chemie.com SK_SUS-35-2020_V01_Press

ITATAT MÍNÍNÍ

VÁŠ DENNÝ BIORYTMUS

Pri kúpe 
SUSTENIUM® 
MUŽ získate 

SUSTENIUM® ŽENA
LEN ZA 1 CENT

Platí aj na 
SUSTENIUM® 60+

od 929 €

pod kontrolou
  Zdravie

BP A2 Accurate 
digitálny tlakomer

NEB PRO 2v1 
profesionálny inhalátor 
s nosovou sprchou

BC 200 Comfy 
elektrická odsávačka 
materského mlieka 

NEB 200/400 
kompletná náhradná súprava 
príslušenstva k inhalátoru

-15%

Zdravotnícke pomôcky.

od 934 €
/1099 €

Akcie platia len na www.drmax.sk od 1. 12. do 31. 12. 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 na 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. Na účely porovnania kvality produktov však boli v tejto reklame zohľadnené iba hlavné zložky 
typické pre porovnávanú kategóriu produktov.

Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie produkt Centrum® Silver, 100 tbl. 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.

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

Produkt
Dr.Max
LEPŠIA
CENA

13 vitamínov, 
10 minerálov a stopových 
prvkov, luteín.1999 €

100 tbl

13 vitamínov,
11 minerálov
a stopových prvkov.2929 €

100 tbl



Akcie platia od 1. 12. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Pri kúpe produktu BEBELO NAPPY OINTMENT 
získate druhý ZADARMO. Pri kúpe dvoch produktov BEBELO WET WIPES získate tretí ZADARMO. 
Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Lutein Complex 
Premium
90 + 30 cps2199 €

/2899 €

Collagen Drink
30 + 15 vreciek2799 €

0,622 €/1 vrecko

/4199 €

PREMIUM 
GoldAktiv 
120 cps2599 €

/3499 €

Complex 3 
Aktiv 
180 + 90 tbl2499 €

/3749 €

Complex 6 
Aktiv 
180 + 90 tbl2999 €

/4499 €

Omega 3 
Premium 
90 + 30 cps1099 €

/1449 €
1099 €

/1649 €

ReviHair® 
60 + 30 cps

BEBELO 
NAPPY OINTMENT
125 ml999 €

7,992 €/100 ml BEBELO 
WET WIPES 
80 ks149 €

0,019 €/1 ks

Vianočná ponuka produktov 
pre vaše zdravie

-33%-33%

-33%-24%-24%-25%

-33%

2+1
ZADARMO

1+1
ZADARMO


