
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

 

2. Liek na vonkajšie použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.  
Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ZAPARENINY
Sudocrem® MULTI-EXPERT
Ochranný krém na podporu liečby a prevenciu: plienkovej dermatitídy, odrenín a podráždenia 
pokožky, dermatitídy pri inkontinencii dospelých a na ochranu pokožky v okolí poranení. 
Zdravotnícka pomôcka. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482.

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® Gel 5 % 
Ibalgin® Krém 5 %
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, deti 
a dospievajúcich. Pri kúpe dvoch kusov Ibalgin® Gel 5 %, 100 g, alebo Ibalgin® Krém 5 %, 100 g, získate 
výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia Ibalgin® Gel 5 %, 100 g, alebo Ibalgin® Krém 5 %, 100 g, 
je 7,69 €, 7,690 €/100 g. Produkty je možné kombinovať. VÝHODNE AJ Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, 
za 8,49 € (z pôvodných 11,59 €), 8,490 €/100 g. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
150 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24 hodín pri aplikácii 2× denne ráno a večer.  
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Pre dôchodcov najviac liekov ZADARMO

KOLAGÉN
Colafit®
60 kociek
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehltnu
teľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka 
denne. Bez farbív a prídavných látok. Výživový doplnok.

ALERGIA
Fenistil 1 mg/g gél
30 g
Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú pokožku rôzneho 
pôvodu: svrbiaca vyrážka, uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, 
povrchové popáleniny, žihľavka. Forma gélu má chladivý účinok. 
Liek² obsahuje dimetindénmaleinát.

OČNÉ KVAPKY
Ophthalmo-Septonex
10 ml
Na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, 
očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky. 
Liek⁴ je určený na vkvapkávanie do oka.
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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. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ
Nalgesin® S
20 tabliet
Liek Nalgesin® S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti hlavy, 
chrbta, svalov, zubov, gynekologické či pooperačné bolesti. 
Podáva sa tiež pri horúčke, prevencii a liečbe migrény. VÝHODNE 
AJ Nalgesin® S, 30 tabliet, za 7,79 € (z pôvodných 9,79 €). 
Lieky1 obsahujú sodnú soľ naproxénu. 

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 kapsúl
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly. 
Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej menštruácii.  
Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
30 tabliet
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. VÝHODNE AJ 
BRUFEN® 400, 50 tabliet, za 4,89 € (z pôvodných 6,39 €). 
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
150 g
Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2× vyššej koncentrácie účinnej 
látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. * V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne 
použitie obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gél2, ktorý obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku. VÝHODNE AJ Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 
100 g, za 9,79 € (z pôvodných 12,39 €), 9,790 €/100 g. 
Lieky2 obsahujú dietylamínovú soľ diklofenaku.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Olfen gel
100 g
Olfen – chladivý gél s diklofenakom pre rýchlu a spoľahlivú úľavu 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek2 obsahuje sodnú soľ 
diklofenaku.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
NUROFEN® 200 MG LIEČIVÁ NÁPLASŤ
4 ks
Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov či vyvrtnutí v oblasti kĺbov. 
Uvoľňuje ibuprofén v mieste bolesti nepretržite po dobu 24 hodín. 
Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. Pôsobí protizápalovo. 
Liek2 obsahuje ibuprofén.

ALERGIA
Cetirizin Dr.Max 10 mg  
Levocetirizin Dr.Max 5 mg
7 tabliet
Lieky1 sa používajú na liečbu príznakov spojených s alergickými 
stavmi, ako je alergická nádcha a žihľavka. Cetirizin Dr.Max 
obsahuje cetirizín dihydrochlorid. Levocetirizin Dr.Max obsahuje 
levocetirizín dihydrochlorid.

ALERGIA
Claritine® 10 mg
10 tabliet
OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE A OPÄŤ ZHLBOKA DÝCHAJTE. 
Rieši prejavy vonkajších aj interiérových alergií, neovplyvňuje 
bežné denné aktivity. Uľaví od príznakov alergie až na 24 hodín. 
Pri kúpe Claritine® 10 mg, 10 tabliet, získate druhé balenie 
so zľavou –50 %. Liek¹ obsahuje loratadín.

ALERGIA
Nasometin® 50 mikrogramov/dávka
10 g/60 dávok (ŠÚKL kód: 8602C)
Na liečbu sezónnej alergickej nádchy s klinicky potvrdeným 
účinkom. Neovplyvňuje pozornosť. Pre dospelých. Podávanie 
jedenkrát denne. Liek⁵ obsahuje mometazónfuroát.
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1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 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. 5. 
do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

HNAČKA
Loperamid Dr.Max 2 mg
20 kapsúl
Loperamid Dr.Max1 sa môže užívať ako liečba náhle vzniknutej, 
krátkodobej (akútnej) hnačky. Obsahuje loperamídiumchlorid.

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml
Hylak1 forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie.  
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

HNAČKA
IMODIUM® 2 mg
20 tvrdých kapsúl
Rýchla a účinná liečba akútnej a chronickej hnačky. Liek1 je 
vhodný na liečbu akútnej hnačky súvisiacej so syndrómom 
dráždivého čreva. Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov. 
VÝHODNE AJ IMODIUM® 2 mg, 8 tvrdých kapsúl, za 4,09 € 
(z pôvodných 4,79 €) a Imodium® Instant 2 mg, 6 orodisper go-
vateľných tabliet, za 3,89 € (z pôvodných 4,59 €).  
Lieky1, 3 obsahujú loperamídiumchlorid.

LAKTOBACILY
BioGaia® ProTectis® Kvapky
5 ml
Pre diétny režim pri poruchách zažívania, ako je napr. dojčenská 
kolika. S uchovávaním pri izbovej teplote. Výživový doplnok. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO 
RADU BioGaia® SO ZĽAVOU –16 %.

LAKTOBACILY
PROBIO-FIX®
60 kapsúl
PROBIOFIX® obsahuje laktobacily a bifidobaktérie uložené 
v špeciálnom ochrannom matrixe a v praktickej ALU tube. 
Odporúčaný Slovenskou spoločnosťou pre probiotiká. 
Výživový doplnok.

ŽIVÉ  
MIKROORGANIZMY
BIOPRON® Forte
30 + 10 kapsúl
Unikátny komplex živých mikroorganizmov obohatený o kvasinku 
S. Boulardii a fruktooligosacharidy. Podporuje obnovenie 
rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života nielen 
na cesty.  VÝHODNE AJ BIOPRON® Forte, 30 kapsúl, za 11,19 € 
(z pôvodných 13,59 €) a BIOPRON® Forte, 60 kapsúl, za 18,19 € 
(z pôvodných 21,99 €). Výživové doplnky.

NADÚVANIE
REGUMISAN forte 240 mg
30 kapsúl
Zdravotnícka pomôcka REGUMISAN forte 240 mg je určená 
na zmiernenie plnosti brucha, pocitu nafúknutia, grgania, 
nepríjemných pocitov spojených s nadmerným hromadením 
plynov a vzduchu v tráviacom trakte, čo spôsobuje napätie a tlak 
v črevách. Vysoký obsah účinnej látky simetikón (240 mg).

PROBIOTIKÁ
floraliv® kapsuly
20 kapsúl
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov živých 
črevných baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. VÝHODNE AJ floraliv® fľaštičky obohatené o zinok, 
7 × 10 ml, za 10,39 € (z pôvodných 12,59 €), 1,484 €/1 dávka. 
Výživové doplnky.

ÚZKOSŤ,  
NERVOZITA
Sédatif PC®
90 tabliet
Homeopatický liek1, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Sédafit PC® 
nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
VÝHODNE AJ Sédafit PC®, 60 tabliet, za 7,09 € (z pôvodných 
8,89 €).
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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. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

SVALY A KŔČE
STOP KŔČOM
56 tabliet
Výživový doplnok so špeciálnym zložením na zabezpečenie 
správnej činnosti svalov (kontrakcie a relaxácie). VÝHODNE AJ 
STOP KŔČOM RAPID, 20 vreciek, za 4,79 € (z pôvodných 6,19 €), 
0,240 €/1 vrecko a STOP KŔČOM Forte, 20 tabliet eff, za 2,99 € 
(z pôvodných 3,89 €). Výživové doplnky.

ÚNAVA  
A VYČERPANIE
MAGNE B6®
60 tabliet
Liek1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka ktorému 
sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. MAGNE B6® zlepšuje pri 
nedostatku horčíka nervozitu, miernu úzkosť, dočasnú únavu, 
podráždenosť, svalové kŕče, tŕpnutie. Pri nákupe 2 kusov balení 
MAGNE B6®, 60 tabliet, získate tretí kus ZADARMO.

OPUCH  
A ZÁPAL
Aescin, 20 mg
30 tabliet
Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín. 
VÝHODNE AJ Aescin, 20 mg, 90 tabliet, za 9,99 € (z pôvodných 
10,99 €). Lieky1 obsahujú alfaescinum.

OPUCH  
A 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 sodnú soľ heparínu.

OČI
Ocuvite LUTEIN forte
60 tabliet
Ocuvite LUTEIN forte je výživový doplnok, ktorý obsahuje 
vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov a karotenoidov 
dôležitých pre výživu očí.

BANDÁŽ
3M FUTURO kolenná bandáž
1 ks
Univerzálna a nastaviteľná bandáž na koleno, ktorá poskytuje 
pevnú podporu oslabenému kolenu. Odolný materiál 
z neoprénovej zmesi pre pevnú podporu kolena. VÝHODNE AJ 
3M FUTURO bandáž na zápästie SPORT, za 17,99 € 
(z pôvodných 22,69 €). Zdravotnícke pomôcky.

SPÁNOK
Dospinox®
24 ml, sprej
Dospinox® prispieva k skráteniu doby potrebnej na zaspanie. 
Sprejová forma zaručuje rýchly nástup účinku. Výživový doplnok.

BOLESŤ CHRBTA
CEMIO AU! BLOCK
30 kapsúl
Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu: bolesť chrbtice, 
syndróm karpálneho tunela, brnenie končatín. Iba 1 kapsula 
denne. AU!Block, už žiadne AU! Potravina na osobitné lekárske 
účely.

ŽILY
DioMax, DioMax Simple
60 alebo 120 tabliet
DioMax obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, 
escín a rutín. DioMax Simple obsahuje diosmín, hesperidín 
a vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým 
k správnej funkcii ciev. Výživové doplnky.
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1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte 
sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná 
mimo akcie. Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VITAMÍN B
Jamieson Vitamín B6+ B12, Folic acid
90 + 20 tabliet
Antihomocysteínová formula. Vitamín B6 a kyselina listová 
prispievajú k aktívnej látkovej premene homocysteínu, vitamín B12 
pôsobí na rast červených krviniek a na podporu imunitného 
systému. Kyselina listová sa zúčastňuje na tvorbe krvi, na 
zabezpečovaní psychickej rovnováhy a optimálnom budovaní 
imunitného systému. VÝHODNE VŠETKY Jamieson vitamíny B12 
SO ZĽAVOU –15 %. Výživové doplnky.

MORSKÁ VODA
Otrivin BREATHE CLEAN 
sprej nosový, 100 ml
100 % prírodný nosový sprej izotonického roztoku morskej vody. 
Vhodný na každodenné použitie. Jemne čistí nosovú dutinu, keď 
je nos upchatý, napr. pri prechladnutí alebo v prípade alergie. 
Zvlhčuje podráždenú alebo suchú nosovú sliznicu. Riedi 
a uvoľňuje hlien a napomáha k jeho odstraňovaniu. VÝHODNE AJ 
Otrivin BREATHE CLEAN Aloe vera, sprej nosový, 100 ml, za 
10,09 € (z pôvodných 12,59 €), 10,090 €/100 ml. Zdravotnícke 
pomôcky určené na zvlhčenie suchej a podráždenej nosovej 
sliznice.

BOLESŤ HRDLA
Drill
24 pastiliek
Drill je vďaka dvojitému účinku doplňujúca antibakteriálna 
a analgetická lokálna liečba ľahších infekcií sliznice ústnej dutiny 
a orofaeyngu. VÝHODNE AJ Drill ružový med, 24 pastiliek, 
za 4,39 € (z pôvodných 7,39 €) a Drill bez cukru, 24 pastiliek, za 
4,39 € (z pôvodných 7,39 €). Lieky3 vhodné na krátkodobú liečbu.

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

KAŠEĽ  
A PRIEDUŠKY
PROSPAN® 
100 ml
Rastlinný liek, ktorý uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách 
a uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Liek1 obsahuje suchý 
extrakt z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum 
siccum).

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. Začína uvoľňovať 
upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Aplikácia ráno a večer 
zaistí úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín. Neobsahuje 
konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. VÝHODNE 
VŠETKY PRODUKTY Z RADU Otrivin SO ZĽAVOU –19 %.

VITAMÍN D
Vitamín D3 Teva 2000 IU
10 ml
Výživový doplnok na podporu zdravej imunity s pomarančovou 
príchuťou. Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 
v spreji. Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

VITAMÍN D
Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU sprej 
pomarančová príchuť
10 ml
Na podporu zdravej imunity detí. Vitamín D prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť 
vitamínu D3 v spreji. Výživový doplnok s pomarančovou príchuťou. 
Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

-40%-20% -40%

-19%

-20%

-15%

-19%

549 €
54,900 €/100 ml

10 ml /689 €
879 €

8,790 €/100 ml

100 ml /1089 €

599 €
90 + 20 tbl /709 €

439 €
24 pst /739 €

469 €
4,690 €/100 ml

/589 €
489 €

4,890 €/100 ml

/819 €

VITAMÍNY  
A MINERÁLY
Dr.Max Šumivé vitamíny a minerály
20 šumivých tabliet
Namixujte si ľubovoľnú trojicu šumivých vitamínov a minerálov 
podľa svojej chuti. Zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou 
cenou. Platí iba na tu vyobrazené šumivé výživové doplnky. 
Pri nákupe dvoch produktov získate tretí zadarmo.

od 329 €
20 šumivých tbl

2+1
ZADARMO

989 €
98,900 €/100 ml

/1079 €
869 €
86,900 €/100 ml

/1079 €



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. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VAGINÁLNA  
MYKÓZA
Canesten® GYN Kombi 
1× tableta 500 mg + krém 20 g
Jednorazová liečba 1 vaginálnou tabletou s aplikátorom a krém 
navyše na úľavu od nepríjemných vonkajších príznakov. 
Canesten® GYN Kombi balenie obsahuje tabletu8 a krém2. 
VÝHODNE AJ Canesten GYN 1 deň 500 mg, 1 tableta8, za 9,19 € 
(z pôvodných 11,09 €). Lieky2, 8 obsahujú klotrimazol.

MYKÓZA  
KOŽE
Canesten®
50 g
Lieči plesňové ochorenia kože, pre pacientov s opakovaným 
výskytom mykóz*. Vhodný aj na liečbu mykózy intímnych partií. 
Canesten je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje liečivo 
klotrimazol. * 50 % pacientov trpí opakovanou mykózou  
(Nielsen U&A study SK 07/2020). 

MYKÓZA
Candibene
dermálna roztoková aerodisperzia, 40 ml
Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka. 
VÝHODNE AJ Candibene, dermálny krém, 20 g, za 4,99 € 
(z pôvodných 5,89 €), 24,950 €/100 g.  
Lieky2 obsahujú klotrimazol.

NECHTOVÁ  
MYKÓZA 
EXOROLFIN 5 % liečivý lak na nechty
2,5 ml
Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých. Je účinný proti 
kvasinkám, kožným hubám aj plesniam. Nanáša sa na postihnutý 
necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne. Liek na lokálne 
použitie obsahuje amorolfín. VÝHODNE AJ EXO-NAILER® lak 
2 v 1, 5 ml, za 11,59 € (z pôvodných 14,49 €), 231,800 €/100 ml. 
Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám nechtov. Necht nie 
je potrebné obrusovať. EXONAILER® lak 2 v 1 je zdravotnícka 
pomôcka.

NECHTOVÁ  
MYKÓZA
EXCILOR®
3,3 ml
EXCILOR® je určený na ošetrenie plesňových infekcií nechtov. 
Rýchle preniká do nechta, a tak pôsobí v mieste problému. 
Stačí jedna minúta denne. Zdravotnícka pomôcka.

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

NECHTOVÁ  
MYKÓZA
AMOROLFÍN BELUPO 50 mg/ml  
liečivý lak na nechty
2,5 ml
Liek je antimykotický lak na nechty obsahujúci liečivo amorolfín. 
Používa sa u dospelých na liečbu onychomykózy (ochorenie 
nechtov spôsobené plesňami, kvasinkami a dermatofytmi), 
ktorá postihuje najviac 2 nechty. Liečivý lak na nechty sa nanáša 
na postihnutý necht na ruke alebo nohe 1× týždenne. 
Liek2 obsahuje amorolfiniumchlorid.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
20 tabliet
Urinal Akut® FORTE vyvinutý v spolupráci s expertmi na urológiu 
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným 
extraktom z kanadských brusníc (36 mg PAC v 1 tablete) 
a s vitamínom D, doplnené zlatobyľou obyčajnou na podporu 
zdravia močových ciest. Akútna starostlivosť. VÝHODNE AJ 
Urinal Akut® FORTE, 10 tabliet, za 10,19 € (z pôvodných 12,29 €) 
a Urinal® D-manosa Forte, 10 vreciek, za 10,19 € (z pôvodných 
12,29 €), 1,019 €/1 vrecko. Výživové doplnky.

ANTIPERSPIRANT
Driclor ROZTOK
20 ml
Číry guľôčkový antiperspirant. Zabraňuje vylučovaniu potu 
v mieste aplikácie. Po niekoľkých týždňoch používania sa 
nadmerné potenie zmierni. Vhodný na podpazušie, dlane 
i chodidlá. Driclor je kozmetický prípravok.

-19%-19%-18%

-17%-17% -15%

-18%-20%

1099 €
GYN Kombi /1339 €

L.SK.MKT.CC.02.2021.1345

S kartou
Dr.Max CLUB

849 €
339,600 €/100 ml

/1139 €

1199 €
23,980 €/100 g

/1449 €
449 €

11,225 €/100 ml

40 ml /529 €

1289 €
515,600 €/100 ml

2,5 ml /1619 €
1179 €

357,273 €/100 ml

/1439 €

1039 €
/1289 €

1749 €
20 tbl /2139 €

1139 €
56,950 €/100 ml

/1409 €

-25%



Pred použitím 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. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

KĹBY
Complex 6 Aktiv
180 tabliet
Výživový doplnok s obsahom glukozamínu, chondroitínu, MSM, 
hyaluronátu sodného, kolagénu typu II a vitamínu C, ktorý 
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii 
kostí a chrupaviek.

PROSTATA
3BULLUS
90 kapsúl
Výživový doplnok sa zameriava na 3 základné aspekty mužského 
zdravia: 1. fungujúcu prostatu a močový mechúr, 2. potenciu 
a sexuálne zdravie, 3. výkon v zmysle fyzickej sily a dobrej 
odolnosti proti stresu.

KĹBY
Collagen 2000 Active
120 tabliet
Obsahuje vysokokvalitný hydrolyzovaný kolagén typu I Peptan® P 
2000 HD a vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu, 
a tým k správnej funkcii kostí a chrupaviek. Výživový doplnok.

ZDRAVÉ KĹBY
CEMIO KAMZÍK®
60 kapsúl
Jedinečné kolagény v prirodzenej forme: kolagén typu I ako 
hlavná súčasť väzov, šliach a kože. Kolagén typu II, obsiahnutý 
v kĺbovej chrupavke. Vitamín C je dôležitý pre správnu tvorbu 
kolagénu v kĺbových chrupavkách. Výživový doplnok.

PROSTATA, POTENCIA
Cemio RED3 silnejšie zloženie
60 kapsúl
2× silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, potenciu 
a vitalitu. Slivka africká na podporu zdravia prostaty, maca na 
podporu sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen na podporu vitality. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Cemio RED3 
silnejšie zloženie, 30 kapsúl, za 11,39 € (z pôvodných 13,99 €). 
Výživové doplnky.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
50 + 10 tabliet
Kombinuje 320 mg serenoy plazivej, extrakt z pŕhľavy a tribulus 
terrestris, vitamíny a minerály, ktoré podporujú celkové zdravie 
prostaty. Udržuje správnu funkciu močových ciest a má priaznivý 
vplyv aj na sexuálnu výkonnosť. Najdôveryhodnejšia značka 
v starostlivosti o prostatu 2020/21, držiteľ certifikátu GMP. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z PRODUKTOVÉHO 
RADU Prostenal®. Výživové doplnky.

ZDRAVÉ SRDCE,  
MOZOG A ZRAK
Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg
120 + 60 kapsúl
Vysoká dávka omega3 mastných kyselín prémiovej kvality pre 
zdravé srdce, mozog a zrak. EPA a DHA prispievajú k normálnej 
funkcii srdca. DHA podporuje duševnú vitalitu, prispieva 
k normálnej funkcii mozgu a zraku. Priaznivý účinok je dosiahnutý 
pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA. VÝHODNE AJ Omega-3 
FORTE 1000 mg, 130 + 65 kapsúl, za 13,59 € (z pôvodných 
16,59 €). Výživové doplnky.

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  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON M300 + darček
1 ks
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou pre normálnu 
aj silnú pažu: obvod 22 – 42 cm. Detekcia nepravidelného pulzu 
– riziko arytmie. Upozornenie na nevhodný pohyb a pamäť na 
30 meraní. ZADARMO 1× kalibrácia presnosti v rámci predĺženej 
3ročnej záruky + ZADARMO sieťový adaptér na 220 V. 
Zdravotnícka pomôcka.

-15%

-20%-17% -15%

1499 €
50 + 10 tbl /1729 €

2499 €
/2999 €

1799 €
/1999 €

1439 €
/1599 €

-18%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

1649 €
/2019 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1759 €
60 cps /2189 €

1259 €
120 + 60 cps /1529 €

5999 €
/7499 €

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

S kartou
Dr.Max CLUB

6999 €
/8239 €



www.drmax.sk/drmaxclub
Za dôchodcu sa na účely tejto reklamy považujú osoby podľa ust. § 87c, ods. 1, písm. a) až e) zákona č. 363/2011 Z. z., na ktoré sa aplikuje 
limit spoluúčasti vo výške 0 eur, ktoré sú členmi vernostného programu Dr.Max CLUB a ktoré sú zároveň v čase nákupu vedené v zozname 
poistencov podľa ust. § 87d zákona č. 363/2011 Z. z. Pod slovným spojením „bez doplatku“ alebo s „nulovým doplatkom“ sa má na mysli nulová 
konečná priama fi nančná spoluúčasť pacienta/dôchodcu na úhrade doplatku za liek uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Pre dôchodcov 
najväčší
výber liekov 
ZADARMO

Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB 
majú u nás dôchodcovia najviac liekov 
na predpis s nulovým doplatkom.

0 €

NAJVIAC
LIEKOV BEZ
DOPLATKU

VET DAYS
9. – 15. 5. 2022
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky 
–30 % iba v online lekárni Dr.Max 
a na stránke www.drmax.sk/vetclub.

www.drmax.sk/vetclub
Zľavy až do –30 % platia na ponuku veterinárnych produktov od 9. 5. do 15. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Zľavy 
nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy platia iba v online lekárni Dr.Max na www.drmax.sk. 
Zoznam značiek v akcii nájdete na www.drmax.sk/vetdays. 

PLATÍ 

LEN V ONLINE 

LEKÁRNI 

NA PONUKU 

VETERINÁRNEHO 

SORTIMENTU

ZĽAVY AŽ DO

-30%
DOPRAVA
ZADARMO



Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Dôležité upozornenie! Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa 
má byť používaná na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Potravina na osobitné výživové účely. 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. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

PRE DETI
BEBELO
Akcia –20 % platí na celé portfólio značky BEBELO okrem mliečnych výživ.

DOJČENSKÁ  
VÝŽIVA
Nutrilon® 2 ADVANCED
800 g
Následná dojčenská výživa. Pre podporu imunitného systému – 
obsahuje vitamíny C a D, ktoré prispievajú k normálnej funkcii 
imunitného systému tak ako všetky následné mlieka podľa 
požadaviek legislatívy. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU Nutrilon® SO ZĽAVOU –20 %. Nevzťahuje sa na 
počiatočnú dojčenskú výživu. Pri kúpe 6 balení Nutrilon® získate 
akciovú cenu 12,89 € za balenie, 1,611 €/100 g. Akcia sa vzťahuje 
na Nutrilon® 2, 3, 4, 5 aj na príchute, 800 g, pričom produkty je 
možné kombinovať. Podmienkou je nákup na jeden pokladničný 
doklad.

ZUBNÁ HYGIENA
Dr.Max PRO32®
PRO32 – produkty na starostlivosť o zuby pre deti od narodenia i dospelých. Akcia 2 + 1 ZADARMO 
platí na ľubovoľnú kombináciu produktov PRO32®. Zadarmo vždy produkt s najnižšou cenou.

PO OPAĽOVANÍ
Panthenol 10 % sprej
150 ml
Panthenol hydratuje a zvláčňuje pokožku podráždenú opaľovaním. Výhodne aj Panthenol Gél 7 %, 
100 ml, za 3,99 € (z pôvodných 4,49 €), 3,990 €/100 ml a Panthenol Telové mlieko 7 %, 200 ml, 
za 4,99 € (z pôvodných 5,59 €), 2,495 €/100 ml. Kozmetické výrobky.

VLASY, NECHTY,  
PLEŤ
Collagen Drink
30 vreciek
Výživový doplnok vo forme prášku na prípravu nápoja s obsahom 
až 10 000 mg 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.

TEHOTENSTVO
Femibion® 2 Tehotenstvo
28 tabliet + 28 kapsúl
Od 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Kyselina listová 
a Metafolin® prispievajú k rastu tkanív vrátane placenty. Obsahuje 
aj DHA pre zdravý vývoj mozgu a očí plodu. VÝHODNE AJ 
Femibion® 2, 56 tabliet + 56 kapsúl + darček, za 50,99 €. 
Výživové doplnky.

-20%

1289 €
ZAPLATÍTE

KÚPTE  
6 ks

za 1 ks

1399 €
1,749 €/100 g

800 g /1759 €

2+1
ZADARMO

PRE DETI
BEBELO MILK 2, 3
600 g
BEBELO® 2 je následná dojčenská mliečna výživa vhodná na 
osobitné výživové účely dojčiat starších ako 6 mesiacov. Slúži iba 
ako súčasť pestrej stravy a nie je určená ako náhrada materského 
mlieka počas prvých 6 mesiacov života. Pre zdravie dojčiat je 
dôležité dôsledné dodržiavanie návodu na prípravu aj uvedených 
odporúčaní. Rozhodnutie začať s doplnkovou výživou vrátane 
akéhokoľvek výnimočného použitia do šiestich mesiacov veku 
by sa malo urobiť len na základe rady nezávislých osôb 
s kvalifikáciou v lekárstve, výžive alebo farmácii alebo iných 
odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa 
založenej na špecifických potrebách súvisiacich s rastom 
a vývojom každého dojčaťa.

799 €
1,332 €/100 g

BEBELO MILK, 600 g

629 €
4,193 €/100 ml

150 ml /699 €

319 €
0,114 €/1 ks

1 Newborn, 28 ks
/399 € 119 €

0,015 €/1 ks

Wet Wipes, 80 ks
/149 €

2399 €
0,800 €/1 vrecko

/3199 €
2239 €
28 tbl + 28 cps /2639 €

-25%-15%-20%

169 €
3,380 €/100 ml

zubná pasta 
KIDS, 50 ml



www.drmax.sk/beautyclub

499 €
9,980 €/100 ml

Krém na ruky, 50 ml

Zľava –30 % platí na všetky produkty z produktového radu URIAGE Bariésun. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na URIAGE micelárne 
termálne vody, dezodoranty, antiperspirant, odličovacie mlieko, micelárnu penu, sprchovací krém, gél a olej a gély na intímnu 
hygienu. Akcia neplatí na sprchovacie gély a oleje Xémose a Bariéderm. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt 
s nižšou cenou. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s najnižšou cenou. Pri nákupe akýchkoľvek produktov Eucerin® zo všetkých produktových radov nad 23,90 € získate letný 
darčekový set Eucerin® ZADARMO. Set je samostatne nepredajný. Ponuka platí od 1. 5. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. 

2199 €
14,660 €/100 ml

Photoderm Opaľovacia 
hmla SPF 50+, 150 ml

1239 €
3,098 €/100 ml

pH5 Sprchový gél, 
400 ml

1049 €
6,993 €/100 ml

Balzam po opaľovaní, 
150 ml

/1499 €

ZĽAVA

-4 €
PRI NÁKUPE

NAD 20 €

ZĽAVA

-50 %
NA DRUHÝ
PRODUKT

ZĽAVA

-20 %
PRI KÚPE

2 PRODUKTOV

ZĽAVA

-6 €
PRI NÁKUPE

NAD 16 €

ZĽAVA

-30 % 2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

1 + 1
ZADARMO

NA PRODUKTY
HYGIENY

SET
ZADARMO

PRI NÁKUPE

NAD 23,90 €

Účinná ochrana pokožky 
počas letných dní

1199 €
9,592 €/100 ml

Dezodorant s kamen-
com, 125 ml

Dôkladná starostlivosť 
s produktmi URIAGE

Najpredávanejšia 
slnečná ochrana

Inovatívna starostlivosť 
o pleť bez kompromisov

1299 €
2,746 €/100 ml

Čistiaca emulzia, 473 ml

O krok bližšie 
k zdraviu a kráse

1539 €
3,848€/100 ml

BIOLOGY micelárna 
voda, 400 ml

Dermatologická a bio 
starostlivosť o krehkú pleť

Jedinečná kozmetika 
pre jedinečné ženy

2259 €
56,475 €/100 ml

Denný krém, 40 ml

Dermokozmetické prípravky 
odporúčané dermatológmi

3599 €
119,967€/100 ml

NORMADERM PROBIO-
-BHA Sérum, 30 ml

Zdravie patrí 
aj pokožke

Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky BIODERMA okrem akciových balení. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavu 
–6 € získate pri nákupe akýchkoľvek produktov značky ADERMA okrem akciových balení nad 16 €. Zľava –4 € platí pri nákupe produktov LA ROCHEPOSAY zo všetkých 
produktových radov okrem akciových balení a zľavnených produktov nad 20 €. Pri nákupe akýchkoľvek produktov VICHY zo všetkých produktových radov získate zľavu 
–50 % na druhý produkt. Ponuka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Zľava –20 % platí pri nákupe minimálne 2 ľubovoľných produktov CeraVe. Ponuka platí 
od 1. 5. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Kúpite 
v lekárňach s dermokozmetikou alebo na www.drmax.sk/beautyclub.



www.drmax.sk/beautyclub

499 €
9,980 €/100 ml

Krém na ruky, 50 ml

Zľava –30 % platí na všetky produkty z produktového radu URIAGE Bariésun. Akcia 1 + 1 ZADARMO platí na URIAGE micelárne 
termálne vody, dezodoranty, antiperspirant, odličovacie mlieko, micelárnu penu, sprchovací krém, gél a olej a gély na intímnu 
hygienu. Akcia neplatí na sprchovacie gély a oleje Xémose a Bariéderm. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt 
s nižšou cenou. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo 
produkt s najnižšou cenou. Pri nákupe akýchkoľvek produktov Eucerin® zo všetkých produktových radov nad 23,90 € získate letný 
darčekový set Eucerin® ZADARMO. Set je samostatne nepredajný. Ponuka platí od 1. 5. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. 

2199 €
14,660 €/100 ml

Photoderm Opaľovacia 
hmla SPF 50+, 150 ml

1239 €
3,098 €/100 ml

pH5 Sprchový gél, 
400 ml

1049 €
6,993 €/100 ml

Balzam po opaľovaní, 
150 ml

/1499 €

ZĽAVA

-4 €
PRI NÁKUPE

NAD 20 €

ZĽAVA

-50 %
NA DRUHÝ
PRODUKT

ZĽAVA

-20 %
PRI KÚPE

2 PRODUKTOV

ZĽAVA

-6 €
PRI NÁKUPE

NAD 16 €

ZĽAVA

-30 % 2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

1 + 1
ZADARMO

NA PRODUKTY
HYGIENY

SET
ZADARMO

PRI NÁKUPE

NAD 23,90 €

Účinná ochrana pokožky 
počas letných dní

1199 €
9,592 €/100 ml

Dezodorant s kamen-
com, 125 ml

Dôkladná starostlivosť 
s produktmi URIAGE

Najpredávanejšia 
slnečná ochrana

Inovatívna starostlivosť 
o pleť bez kompromisov

1299 €
2,746 €/100 ml

Čistiaca emulzia, 473 ml

O krok bližšie 
k zdraviu a kráse

1539 €
3,848€/100 ml

BIOLOGY micelárna 
voda, 400 ml

Dermatologická a bio 
starostlivosť o krehkú pleť

Jedinečná kozmetika 
pre jedinečné ženy

2259 €
56,475 €/100 ml

Denný krém, 40 ml

Dermokozmetické prípravky 
odporúčané dermatológmi

3599 €
119,967€/100 ml

NORMADERM PROBIO-
-BHA Sérum, 30 ml

Zdravie patrí 
aj pokožke

Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky BIODERMA okrem akciových balení. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavu 
–6 € získate pri nákupe akýchkoľvek produktov značky ADERMA okrem akciových balení nad 16 €. Zľava –4 € platí pri nákupe produktov LA ROCHEPOSAY zo všetkých 
produktových radov okrem akciových balení a zľavnených produktov nad 20 €. Pri nákupe akýchkoľvek produktov VICHY zo všetkých produktových radov získate zľavu 
–50 % na druhý produkt. Ponuka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob. Zľava –20 % platí pri nákupe minimálne 2 ľubovoľných produktov CeraVe. Ponuka platí 
od 1. 5. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na akciové balenia a zľavnené produkty. Kúpite 
v lekárňach s dermokozmetikou alebo na www.drmax.sk/beautyclub.



Akcia –30 % sa vzťahuje na všetky produkty značky Skinexpert by Dr.Max SOLAR. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí 
od 1. 5. do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením. 
Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

639 €
0,213 €/1 vrecko

/799 €

Magnesium 
Sticks 
400 mg 
30 vreciek

679 €
/859 €

Laktobacily 
„6“ 
30 kapsúl 1199 €

/1499 €

Laktobacily 
„6“ 
60 kapsúl 1119 €

/1399 €

Laktobacily 
„10“ 
Premium
40 kapsúl

319 €
/399 €

Vitamin D 
1 000 IU 
60 kapsúl

639 €
/799 €

Magnesium 
375 
20 šumivých 
tabliet

719 €
/899 €

Magnesium 
B6 
Premium  
50 tabliet

719 €
/899 €

Magnesium 
B6 Gold  
30 tabliet

399 €
/499 €

Betakarotén 
90 kapsúl

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR mlieko 
po opaľovaní 
200 ml 

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací krém 
pre deti SPF 50+ 
50 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko pre deti 
SPF 30 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko SPF 50 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací 
krém SPF 50+ 
50 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko pre deti 
SPF 50 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací 
olej SPF 30 
200 ml

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovací 
olej SPF 50 
200 ml

639 €
/799 €

Betakarotén 
Forte 
90 kapsúl

-20%
Využite zľavu na vybrané produkty Dr.Max

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 alebo do vypredania zásob.

1189 €
5,945 €/100 ml

SPF 30 /1699 €

Skinexpert by Dr.Max
SOLAR opaľovacie 
mlieko SPF 30 
200 ml

769 €
15,380 €/100 ml

SPF 50+ /1099 €

Pripravte svoju pokožku na slnečné lúče

699 €
3,495 €/100 ml

AFTER SUN/999 €

1329 €
6,645 €/100 ml

SPF 50 /1899 €

-30%


