
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

NOVINKA: veterinárny sortiment v lekárňach

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na rektálne 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. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tabliet
Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, kĺbov 
a bolestivej menštruácii. Znižuje horúčku a tlmí zápal. 
Liek1 obsahuje ibuprofén.

HEMOROIDY 
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Voľnopredajný liek2, 9 na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. VÝHODNE AJ Procto-Glyvenol® čapíky, 10 ks9, 
za 6,19 € (z pôvodných 8,39 €), 0,619 €/1 ks.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Flector® EP náplasť
5 ks
Flector® EP náplasť je švajčiarska liečivá náplasť na bolesti svalov, 
kĺbov či chrbtice. Účinne zmierňuje zápal a opuch. Nezaťažuje 
tráviacu sústavu a pôsobí priamo v mieste bolesti počas 
12 – 24 hodín. VÝHODNE AJ Flector® EP 25 mg, 20 kapsúl, za 
6,79 € (z pôvodných 7,99 €). Lieky1, 2 obsahujú diklofenak epolamín.

VETERINA
Drontal® Dog Flavour  
150/144/50 mg
2 tablety
Originálne a chutné odčervenie pre vašich miláčikov. Prípravky 
Drontal® ponúkajú chutné a pohodlné odčervenie pre psov 
všetkých veľkostí. Febantelum 150 mg, Pyrantelum 50 mg 
(zodpovedá 144 mg pyranteli embonas), Praziquantelum 50 mg. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Drontal® 
a Dronspot®. Veterinárne lieky. Len pre zvieratá. Veterinárne 
liečivé prípravky sú vydávané bez predpisu.

BOLESŤ
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tabliet
VALETOL® 300/150/50 mg1 na krátkodobú liečbu bolestí hlavy, 
krížov s vyžarovaním do dolných končatín a pri menštruácii. 

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Dolgit® krém
100 g
Je určený na lokálnu liečbu reumatických aj nereumatických 
bolestí a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu 
formou lokálneho zábalu. Liečivo: ibuprofén 5 g v 100 g krému. 
VÝHODNE AJ Dolgit® krém, 50 g, za 3,99 € (z pôvodných 
5,09 €) 7,980 €/100 g a Dolgit® krém, 150 g, za 8,29 € 
(z pôvodných 10,49 €) 5,527 €/100 g. Vhodný od 14 rokov. 
Lieky2 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ  
A LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren
Radosť z pohybu. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Voltaren Forte 2,32 % gél, 50 g, 100 g, 150 g, 180 g, sú lieky na 
vonkajšie použitie a obsahujú diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren 140 mg liečivá náplasť, 5 ks, je liek na vonkajšie 
použitie a obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 
25 mg, 20 mäkkých kapsúl, je liek na vnútorné použitie 
a obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 obalených tabliet, je liek na vnútorné 
použitie a obsahuje diclofenacum kalicum. Hrejivá náplasť VoltaTherm, 5 ks, je zdravotnícka pomôcka.  
Akcia –22 % platí na vybrané produkty z produktového radu Voltaren.
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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. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Olfen FORTE 23,2 mg/g gél
100 g
Olfen FORTE 23,2 mg/g gél, sila 2× vyššej koncentrácie účinnej 
látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Olfen FORTE 23,2 mg/g gél2 obsahuje 
dietylamínovú soľ diklofenaku. * V porovnaní s gélom proti bolesti 
na lokálne použitie obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gél2, ktorý 
obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
VERAL® 10 mg/g gél
100 g
VERAL® je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie zápalu 
a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch postihujúcich kĺby 
a svaly. 1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku. 
Voľnopredajný liek na vonkajšie použitie.

OPAR
Zovirax Duo 50 mg/g  
+ 10 mg/g dermálny krém 
2 g
Krém2 na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje množenie 
vírusu a pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

HNAČKA
ENDITRIL®
10 tvrdých kapsúl
Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Účinkuje už počas 30 minút. 
Pôsobí až 8 hodín. ENDITRIL®1 obsahuje racekadotril.

BOLESŤ
Ibalgin® Plus
24 tabliet
Ibalgin® Plus1: rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti hlavy vďaka 
jedinečnej kombinácii 2 účinných látok. DVOJITÁ SILA PROTI 
BOLESTI HLAVY.

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.

OPAR
Herpesin krém
2 g
Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre 
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g, za 11,69 € 
(z pôvodných 12,79 €), 233,800 €/100 g. Lieky² obsahujú aciklovir.

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

BOLESŤ, HORÚČKA
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 24 tabliet 
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 48 tabliet
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 kapsúl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy 
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti, a na 
zníženie horúčky. Liek vo forme mäkkých kapsúl má v porovnaní 
s tabletovými formami až o polovicu rýchlejší nástup účinku. 
Lieky1 obsahujú ibuprofén.
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1. Liek na vnútorné použitie. 4. Liek na aplikáciu do oka. 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. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6®
MAGNE B6® BALANCE a MAGNE B6® FORTE obsahujú horčík a vitamín B6. MAGNE B6® BALANCE naviac obsahuje vitamín B9, ktorý 
podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu. Horčík a vitamíny B6 a B9 prispievajú k zníženiu 
únavy a vyčerpania. MAGNE B6® CONTROL STRESS prispieva k väčšej odolnosti proti stresu. Extrakt z Rhodiola rosea prispieva 
k odolnosti proti stresu. Horčík prispieva k zníženiu únavy. Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených 
produktov MAGNE B6®. Pri rôznych cenách produktov získate ZADARMO produkt s najnižšou cenou. Výživové doplnky.

OČI
Hyal-Drop® multi
10 ml
Hyal-Drop® multi sú umelé slzy s vysokým obsahom kyseliny 
hyalurónovej, bez konzervačných látok určené na zvlhčenie očí 
a kontaktných šošoviek. Hyal-Drop® multi upokojuje a prináša 
pocit úľavy od ťažkostí spojených s nedostatočnou tvorbou sĺz. 
Zdravotnícka pomôcka.

OČI
Systane™ ULTRA
10 ml
Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA poskytujú rýchlu úľavu 
od príznakov suchého oka, ako sú podráždenie, začervenanie 
alebo pálenie očí. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU Systane™ SO ZĽAVOU –18 %. Zdravotnícke pomôcky.

ENZÝMY
ProfiZYM® PLUS
60 kapsúl
Pre správne fungovanie imunitného systému, pri rekonvalescencii, 
na zníženie únavy a vyčerpania. Obsahuje 8 enzýmov 
neživočíšneho pôvodu, enzým Serrazimes-I®, rutín, vitamín C 
a selén. Výživový doplnok.

ALERGIA
LIVOSTIN® 0,5 mg/ml
očné suspenzné kvapky, 4 ml
Liek⁴ na liečbu príznakov klasickej a jarnej alergie.  
Rýchla úľava a cielený účinok v mieste ťažkostí. VÝHODNE AJ 
LIVOSTIN® 0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml⁵, 
za 6,99 € (z pôvodných 8,19 €), 69,900 €/100 ml.  
Lieky4, 5 obsahujú levokabastinumchlorid.

TRÁVENIE
Helicid® 20 mg
14 kapsúl
Trápi vás pálenie záhy? Helicid® prináša dlhodobú úľavu 
od pálenia záhy v 1 kapsule. Vo dne aj v noci.  
Liek1 obsahuje omeprazol.

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.

OČI
Očné kvapky rôzne druhy
10 ml
Očné kvapky Dr.Max na zvlhčenie a hydratáciu suchých 
a unavených očí. Sú vhodné aj na používanie s kontaktnými 
šošovkami. V ponuke Očné kvapky Intenzívna úľava, Suché oči 
a Podráždené oči. Zdravotnícke pomôcky.
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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. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

PEČEŇ
ESSENTIALE® 300 mg
100 kapsúl
Podpora prirodzenej regenerácie pečene. ESSENTIALE® 300 mg 
je určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku 
toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene. 
Liek zlepšuje subjektívne ťažkosti, ako je strata chuti do jedla 
alebo pocit tlaku pod pravým rebrom. VÝHODNE AJ 
ESSENTIALE®, 600 mg, 30 kapsúl1, za 10,59 € (z pôvodných 
12,99 €). Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

PÁLENIE ZÁHY
GAVISCON DUO EFEKT
48 žuvacích tabliet
Rýchla dvojitá úľava od pálenia záhy a tráviacich ťažkostí. 
VÝHODNE AJ GAVISCON DUO EFEKT, 24 žuvacích tabliet, za 
5,49 € (z pôvodných 6,59 €) a GAVISCON DUO EFEKT, 300 ml, 
za 7,99 € (z pôvodných 9,59 €), 2,663 €/100 ml. Vhodné pre 
tehotné a dojčiace ženy. Lieky1 pôsobia po dobu až 4 hodín.

BIFIDOBAKTÉRIE  
OD NARODENIA
PROBIO-FIX® baby
8 ml
Kúpou kvapiek PROBIO-FIX® baby s označením Kvapka pomoci 
pomáhate deťom v programe Omama po celý rok 2022; 
www.dropcek.sk. Výživový doplnok s obsahom baktérií mliečneho 
kvasenia (Bifidobacterium, BB-12® – 1 miliarda CFU v 6 kvapkách).

TRÁVENIE
Pancreolan® FORTE
60 tabliet
Aby trávenie nebolo trápenie! Pancreolan® FORTE vám dodá 
potrebné tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré podporia vaše 
trávenie a pôsobia proti plynatosti a nadúvaniu po jedle. 
Liek¹ obsahuje pankreatín.

PÁLENIE ZÁHY
Rennie® ICE bez cukru 
48 žuvacích tabliet
Rennie® – rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy už do 
niekoľkých minút. Vhodné aj pre tehotné, dojčiace ženy 
či diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania.*  
* Max 11 žuvacích tabliet denne. Zdravotnícka pomôcka.

NADÚVANIE
Espumisan®
100 kapsúl
Na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí  
súvisiacich s plynatosťou, napr. meteorizmus, flatulencia.  
Liek1 obsahuje simetikon.

PROBIOTIKÁ
LINEX® COMPLEX 
14 kapsúl
Živé baktérie Lactobacillus rhamnosus GG s garanciou 20 miliárd 
CFU v dennej dávke (2 kapsuly), vitamíny B1, B2, B6 a zinok na 
posilnenie obranyschopnosti organizmu. Bez lepku, laktózy, 
mliečnych bielkovín a želatíny. 1 – 2 kapsuly denne. Pre dospelých 
a deti od 6 rokov. Výživový doplnok. Len pre členov Dr.Max CLUB 
VÝHODNE AJ iné vybrané produkty z radu LINEX® SO ZĽAVOU 
–25 %.

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

PEČEŇ
LIPOVITAN® DUO
30 tabliet
Obsahuje cholín, ktorý prispieva k udržaniu normálnej funkcie 
pečene, a silymarin, ktorý podporuje jej detoxikáciu. 
Výživový doplnok.
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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. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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.

VITAMÍN A
Vitamín A MAX
32 kapsúl
Vysoká dávka vitamínu A k udržaniu dobrého zraku a pokožky. 
Tiež prispieva k normálnej funkcii imunitného systému 
a k udržaniu železa v tele. Odporúčané predovšetkým ľuďom, 
ktorí majú unavené oči (intenzívne pracujú na počítači alebo často 
šoférujú). Vyrobené držiteľom certifikátu GMP. VÝHODNE AJ 
Vitamín A MAX, 40 + 8 kapsúl, za 4,99 € (z pôvodných 5,69 €).
Výživové doplnky.

PROSTATA
Prostamol® UNO
60 kapsúl
Prostamol® UNO je tradičný rastlinný liek1 indikovaný dospelým 
mužom, ktorý sa používa na zmiernenie symptómov dolných 
močových ciest súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty. 
Obsahuje 320 mg serenoe repens. Užíva sa 1 kapsula denne 
v rovnakom čase po jedle a zapije sa dostatočným množstvom 
vody. 

MULTIVITAMÍNY  
PRE DOSPELÝCH
Centrum pre ženy 
Centrum pre mužov
60 + 30 tabliet
Centrum pre ženy a pre mužov je kompletný multivitamín 
s minerálmi a stopovými prvkami vytvorený špeciálne pre potreby 
moderných žien a mužov. Teraz v špeciálnej ponuke získate 
mesiac užívania NAVIAC. Výživové doplnky.

VITAMÍNY PRE DETI
Multivitamíny Marťankovia®
70 + 30 cmúľacích tabliet
Multivitamíny Marťankovia® s Imunactivom s príchuťou MIX sú 
komplexom vitamínov a minerálov pre deti v odporúčaných 
denných dávkach. Obsahujú komplex aktívnych látok Imunactiv®, 
ktorý tvorí betaglukán, vitamín C a zinok na podporu imunity. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
Marťankovia®. Výživové doplnky.

KĹBY, ŠĽACHY,  
VÄZY
proenzi® INTENSIVE
120 + 60 tabliet
Výhodné balenie kĺbovej výživy 120 + 60 tabliet NAVYŠE. 
Proenzi® INTENSIVE je určený na každodennú starostlivosť o kĺby. 
Predstavuje najkomplexnejšie a najsilnejšie zloženie od proenzi® 
a bolo navrhnuté na podporu pohybu, flexibility a funkčnosti. 
Obsahuje glukozamín a chondroitín, ktoré sú základnými 
stavebnými prvkami kĺbovej chrupavky. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU proenzi® INTENSIVE SO 
ZĽAVOU –18 %. Výživové doplnky.

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
NOVINKA 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.

VITAMÍNY PRE DETI
RAKYTNÍČEK+  
multivitamínové želatínky s rakytníkom
50 ks
Obľúbené želatínky s 9 vitamínmi a rakytníkom na podporu 
imunity. Skvelá ovocná chuť. Bez konzervantov. Limitovaná edícia. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY 
Z RADU RAKYTNÍČEK želatínky. Výživové doplnky.

-18%-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

1699 €
/2019 €

S kartou
Dr.Max CLUB

849 €
0,170 €/1 ks

50 ks /939 €

989 €
98,900 €/100 ml

/1079 €

389 €
32 tbl /449 €

2099 €
/2429 €

989 €
98,900 €/100 ml

/1079 €
2099 €

60 + 30 tbl /2319 €

1079 €
70 + 30 tbl /1259 €

2759 €
120 + 60 tbl /3389 €



+

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. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ODVYKANIE  
OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálny roztokový sprej, 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Sprej účinkuje rýchlo a túžbu 
po cigarete uhasí po 30 sekundách (pri použití dvoch dávok). 
Zmierňuje chuť na cigaretu a abstinenčné príznaky spojené 
s ukončením fajčenia. Umožňuje plynule reagovať na potrebu 
doplnenia nikotínu v tele. Dovoľuje postupné znižovanie 
dodávanej dávky nikotínu. Neobsahuje cukor. Mentolová príchuť. 
2 × 150 dávok. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU 
Nicorette®. Orálny roztokový sprej Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
obsahuje nikotín a je určený na podanie do úst.

MERANIE  
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer microlife BP 3AG1 New 
s adaptérom
1 ks + teplomer MT 3001 ZADARMO
Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a kompresorom, 
vybavený IHB technológiou na včasné rozpoznanie arytmie srdca. 
5 rokov záruka. Zdravotnícka pomôcka.

ZDRAVÉ VLASY
REVALID® VLASOVÝ KOMPLEX
60 kapsúl
Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, aminokyselinami 
a rastlinnými extraktmi na vnútornú podporu rastu vlasov.
VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z RADU REVALID®  
SO ZĽAVOU –15 %. Výživové doplnky, kozmetické výrobky.

NÁDCHA
Morská voda
Izotonická, Hypertonická alebo Baby
30 ml
Morská voda sa používa pri zápale sliznice nosohltana, pri nádche 
alebo pri upchatí nosa. Zvlhčuje sliznicu nosa, mechanicky čistí 
a uvoľňuje hlieny. Zdravotnícke pomôcky.

ZUBNÉ PROTÉZY
COREGA Original EXTRA SILNÝ XL
fixačný krém, 70 g
Na pevnú fixáciu, pomáha zabraňovať zachytávaniu zvyškov jedla 
pod náhradou. Bez zinku. VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY Z RADU 
COREGA SO ZĽAVOU –20 %. Zdravotnícke pomôcky.

NÁDCHA
Otrivin BREATHE CLEAN Aloe vera
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. Aloe vera 
upokojuje podráždenú nosovú sliznicu. VÝHODNE AJ Otrivin 
BREATHE CLEAN, sprej nosový, 100 ml, za 8,79 € (z pôvodných 
10,89 €), 8,790 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky určené na 
zvlhčenie suchej a podráždenej nosovej sliznice.

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. Liek2 obsahuje 
amorolfín. VÝHODNE AJ EXOTERIN 78,22 mg/ml liečivý lak 
na nechty, 3,3 ml2, za 14,19 € (z pôvodných 17,79 €), 
430,000 €/100 ml, obsahuje terbinafín a EXO-NAILNER® lak 2 v 1, 
5 ml, za 11,59 € (z pôvodných 14,49 €), 231,800 €/100 ml. 
EXO-NAILNER® lak 2 v 1 je zdravotnícka pomôcka. 

INKONTINENCIA
Safeel® Lady vložky
rôzne veľkosti
Inkontinenčné vložky Safeel® na ľahkú formu inkontinencie. 
Anatomicky tvarované, tenké inkontinenčné vložky poskytujú 
diskrétnu ochranu pri úniku moču. Rôzne veľkosti: Mini, Mini-plus, 
Normal, Extra. Zdravotnícke pomôcky.

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.

-20%

-20%-19%

-21%-15%

3859 €
/4429 €

recyklačný poplatok 0,07 €

5999 €
/7499 €

recyklačný poplatok 0,02 €

1719 €
60 cps /2029 €

469 €
15,633 €/100 ml

30 ml /529 €

599 €
8,557 €/100 g

70 g /759 €
3439 €

130,265/100 ml

2 × 13,2 ml /3629 €

1289 €
515,600 €/100 ml

2,5 ml /1619 €

od 239 €
0,149 €/1 ks

Mini-plus 16 ks /269 €

1009 €
10,090 €/100 ml

Aloe vera, 
100 ml /1259 €

NOVINKA



1. Liek na vnútorné použitie. 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. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ŽILY
DioMax
60 tabliet, 120 tabliet alebo 125 ml
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.

ŽILY
RutiMax
60 tabliet
Výživový doplnok obsahuje kombináciu rutínu a vitamínu C. 
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej 
funkcii krvných ciev. Vitamín C tiež prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému a pomáha chrániť bunky pred 
oxidačným stresom.

ŽILY
Flebaven® 500 mg
90 tabliet
Liek Flebaven® lieči prejavy žilového ochorenia, ako bolesť, 
opuch, pocit ťažkých nôh či nočné kŕče. Tiež lieči príznaky 
akútneho hemoroidálneho ochorenia.  
Liek1 obsahuje mikronizovaný diosmín.

CHOLESTEROL
ČIERNY CESNAK 
60 kapsúl
Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu a lipidov v krvi. 
Podporuje imunitu a činnosť srdca. Nedráždi sliznice tráviaceho 
ústrojenstva. Bez zápachu a ostrej chuti. Výživový doplnok.

ZDRAVÉ SRDCE
Jamieson® Omega-3 SelectTM

150 + 50 kapsúl
Jamieson® Omega-3 Select™ je výživový doplnok stravy, ktorý 
obsahuje rybí olej vo forme kapsúl. Rybí olej obsahuje esenciálne 
mastné kyseliny získané zo sardel, sardiniek a makrel. DHA 
prispieva k udržaniu normálnej činnosti mozgu a k udržaniu 
normálneho stavu zraku. EPA a DHA prispievajú k normálnej 
činnosti srdca. (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 
250 mg EPA a DHA.)

CHOLESTEROL
ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tabliet
Znižuje cholesterol*. Prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre 
normálnu funkciu krvných ciev**. Nové zdokonalené zloženie. 
Výživový doplnok. * Bolo preukázané, že rastlinné steroly znižujú 
hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým 
faktorom pri vzniku koronárnych srdcových chorôb. ** Vitamín C 
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných 
ciev.

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 alfa-escinum.

ŽILY
AesciMax Forte
30 tabliet
Výživový doplnok obsahuje extrakt zo semien pagaštanu 
konského, ktorý podporuje správnu činnosť cievnej sústavy, 
prispieva k správnemu krvnému obehu a tiež pomáha znižovať 
pocit ťažkých nôh. Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe 
kolagénu, a tým k správnej funkcii krvných ciev.

-15%-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

1899 €
/2249 €

399 €
/459 €

499 €
30 tbl /549 €

1519 €
/1789 €

2159 €
120 tbl /2399 €

1889 €
Simple, 120 tbl /2099 €

1169 €
60 tbl /1299 €

949 €
7,592 €/100 ml

125 ml /1059 €

1699 €
/1989 €

379 €
/429 €

2519 €
/2899 €



www.drmax.sk/vetclub

Domáci miláčikovia sú dôležití členovia 
rodiny, a tak k nim pristupujeme s láskou 
a starostlivosťou. O ich zdravie sa 
postaráme v našich lekárňach, online 
na stránke www.drmax.sk/vetclub, 
na Instagrame a Facebooku.

Oplaťme im 
lásku zdravím

www.drmax.sk/produkty
Bežne kupovaným liekom na účely tejto reklamy sa rozumie produkt Olfen gel, 100 g. Tu uvedené ceny oboch produktov predstavujú bežnú predajnú cenu produktu (pred uplat-
nením prípadných zliav) v lekárňach Dr.Max platnú ku dňu 31. 3. 2022. Porovnávaný produkt môže obsahovať aj iné, v tejto reklame neuvedené zložky, ktoré môžu mať vplyv na 
jeho cenu. Na účely tejto reklamy však boli zohľadnené iba vybrané zložky, ktoré sú podľa nášho názoru najdôležitejšie pre daný druh produktu. Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél, 
100 g, a Olfen gel, 100 g, sú lieky na vonkajšie použitie, obsahujú sodnú soľ diklofenaku. * Liek Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél, 100 g, neobsahuje pomocnú látku izopropylalkohol.

Rozdiel je v cene, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu cenu oproti bežne kupovaným produktom. 
V lekárňach alebo online hľadajte produkty označené logom Dr.Max.

10 mg sodnej soli 
diklofenaku v 1 g gélu.  719 €

7,190 €/100 g

Produkt
Dr.Max
LEPŠIA
CENA

10 mg sodnej soli diklofenaku 
v 1 g gélu a navyše 
bez zápachu po alkohole.*569 €

5,690 €/100 g



Ear Candles
2 ks
Ušné sviečky na odstránenie 
ušných mazových zátok.

Ribofl avin 10 mg
30 tabliet
Vitamín B2 (ribofl avín) prispieva 
k zachovaniu zdravých slizníc 
a udržaniu zdravej pokožky, správnej 
látkovej premene dôležitej na tvorbu 
energie a zníženiu vyčerpania a únavy.

259 €
30 tbl

459 €
2,295 €/1 ks

2 ks

PROSTATA • potencia • výkon
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

Vychádza z najnovších vedeckých poznatkov, ktoré poukazujú na skutočnosť, 
že tieto aspekty sú navzájom veľmi úzko prepojené. Za všetkým stojí často 
skloňovaný hormón testosterón, ktorého hladina súvisí nielen s kvalitou sexuálneho 
života, ale o. i. aj s množstvom svalovej hmoty.

Obsahuje jedinečnú kombináciu rastlinných extraktov obohatenú o zinok 
pre perfektnú kondíciu moderného muža.

1799 €
90 cps /1999 €

Vitamin A+E Forte
30 kapsúl
Výživový doplnok obsahuje kombináciu 
vitamínov A a E. Vitamín A prispieva k udržaniu 
zdravej pokožky, dobrého zraku a zachovaniu 
zdravých slizníc. Vitamín E prispieva k ochrane 
buniek pred oxidačným stresom.

Železo + Vit. C
90 tabliet
Výživový doplnok obsahuje kombináciu 
železa a vitamínu C, ktorá prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, správnej látkovej premene 
dôležitej na tvorbu energie a zníženiu 
vyčerpania a únavy. Železo prispieva 
k správnej tvorbe červených krviniek 
a hemoglobínu, správnemu prenosu 
kyslíka v tele a správnej kognitívnej 
funkcii. Vitamín C zvyšuje vstrebávanie 
železa a prispieva k správnej funkcii 
psychiky.

429 €
90 tbl

Thiamin 50 mg
30 tabliet
Vitamín B1 (tiamín) prispieva k správnemu 
fungovaniu nervového systému, správnej 
funkcii psychiky a správnej látkovej premene 
dôležitej na tvorbu energie. Výživový doplnok.

Kapucínka, 
Bylinné kvapky
100 ml
Výživový doplnok vo forme 
kvapiek obsahuje vodný 
extrakt z vňate kapucínky 
väčšej, ktorá je jednou 
z tradične používaných bylín, 
prirodzene sa vyskytujúca 
na severe Južnej Ameriky.

Vitamin C + Zinc
20 šumivých tabliet
Šumivé tablety s obsahom 
vitamínu C a zinku s príchuťou 
citrónov. Vitamín C a zinok 
prispievajú k správnej 
funkcii imunitného systému. 
Výživový doplnok.

Vitamin C Hot Drink
10 vreciek
Horúci nápoj s vitamínom C, zinkom 
a extraktmi z bazy čiernej a ibišteka. Vitamín C 
a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Baza čierna podporuje 
imunitu a ibištek prispieva k vitalite organizmu. 
S príchuťou malín a lesného ovocia.

Algacid Sticks
14 vreciek
Prípravok vo forme tekutého 
gélu na priamu aplikáciu do 
úst znižuje gastroezofageálny 
refl ux, upokojuje prekyslenie 
a chráni žalúdočnú sliznicu.

499 €
0,356 €/1 vrecko

14 vreciek

Pill Splitter
1 ks
Delič tabliet – jednoduché 
a presné delenie tabliet. Ostrá 
kovová čepeľ rozdelí tablety 
na presné polovice. Obsahuje 
zásobník na uloženie tabliet.

199 €
1 ks

PRO32® Mouthwash 
Complete Care
500 ml
Ústna voda poskytuje 
starostlivosť 6 v 1: 
1. bojuje proti zubnému kazu, 
2. osviežuje dych, 3. chráni 
proti zubnému povlaku, 
4. chráni pred vznikom 
zubného kameňa, 5. posilňuje 
ďasná, 6. redukuje baktérie 
v ústach.

499 €
0,998 €/100 ml

500 ml

259 €
30 tbl

399 €
0,399 €/1 vrecko

10 vreciek

399 €
30 cps

759 €
7,590 €/100 ml

100 ml

329 €
20 šum. tbl

3 BULLUS

NOVINKY
s logom
Dr.Max



www.drmax.sk/drmaxclub
Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú 
uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku 
pomôcku alebo dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného 
poistenia, je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Plaťte za svoje 
lieky čo najmenej

Do konca apríla ešte vyššia zľava na lieky 
na liečbu diabetu a srdcovo-cievnych ochorení. 
Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB máte 
istotu, že na lieky na predpis máte u nás ešte 
viac vyšších zliav z doplatku.

Plaťte
za svoje lieky
čo najmenej

Kardio

Diabetes

www.drmax.sk/produkty
Bežne kupovaným produktom na účely tejto reklamy sa rozumie najpredávanejší produkt v kategórii 82C1B ORAL MULTI-FUN FAC PRD WO, PACKAGE = 
POWD. SACHET podľa trhových dát konsolidovaných spoločnosťou IQVIA, sumárne predaje (sell-out) za trh kamenných lekární a online lekární v SR, predané 
kusy (units), obdobie 7 – 12/2021. 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.

Rozdiel je v kvalite, rozdiel je v značke Dr.Max
Vyberte si lepšiu kvalitu oproti bežne kupovaným produktom. 
V lekárňach alebo online hľadajte produkty označené logom Dr.Max.

Produkt
Dr.Max
LEPŠIA
KVALITA

3 000 mg kolagénu v 1 vrecku
 

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



www.drmax.sk/babyclub

BEBELO 2: Následná dojčenská výživa. BEBELO 3: Mliečna výživa pre malé deti. Potraviny na osobitné výživové účely. 
BEBELO Milk 2 obsahuje komplexné zloženie v zmysle požiadaviek predpisov platných pre všetky dojčenské výživy. 
Dôležité upozornenie: Materské mlieko je svojím zložením najprirodzenejšou výživou dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť 
používaná iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich 
starostlivosťou o dojčenie. Akcie sa nevzťahujú na počiatočnú dojčenskú výživu. Pri kúpe 6 balení Nutrilon® 2, 3, 4 Profutura 
Duobiotik, 800 g, získate akciovú cenu 17,99 € za balenie, 2,249 €/100 g. Podmienkou je nákup na jeden pokladničný 
doklad. Dbajte na pestrú, vyváženú stravu a zdravý životný štýl svojho dieťaťa. Dodržujte návod na prípravu a informácie 
o správnom užití uvedené na obaloch výrobkov. Zľava –20 % platí na všetky druhy Sunar BIO kapsička, 100 g. Zľava –23 % 
platí na všetky druhy Sunar COOL ovocie, 120 g, a Sunar do ručičky, 100 g. Potravina na osobitné výživové účely. Zľava 
–15 % platí na všetky produkty PHILIPS AVENT, okrem detských pestúnok a mixérov. Akcie nie je možné kombinovať s inými 
akciovými ponukami. Akcie je možné uplatniť vo vybraných kamenných lekárňach aj v online lekárni Dr.Max. Ponuka platí 
od 1. 3. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.

od 119 €
0,015 €/1 ks

Wet wipes, 80 ks
/149 €639 €

1,065 €/100 g

BEBELO MILK, 600 g
/799 €

159 €
1,590 €/100 g

Sunar BIO
/199 € 099 €

0,990 €/100 g

Sunar do ručičky
/129 €

ZĽAVA

-23%
ZĽAVA

-20%

ZĽAVA

-20%

Naša najpokročilejšia patentovaná receptúraPocit pohodlia počas celého dňa

Staráme sa o správnu výživu 
každej novej generácie

2249 €
2,811 €/100 g

800 g

759 €
3,795 €/1 ks

Cumlík Ultra air 
pastel, 2 ks

/899 € 959 €
dojčenská fľaša, 260 ml

/1129 €

Pre spokojnosť detičiek

KÚPTE 6 ks,

ZAPLATÍTE

17,99 € za 1 ks

ZĽAVA

-15%



SKIN DAYS
7. – 12. 4. 2022
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach 
s dermokozmetikou a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub.

Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty dermokozmetiky od 7. 4. do 12. 4. 2022 alebo do vypredania zásob. Zľavu nie je možné kombinovať s inými 
akciovými ponukami. Zľavy sa nevzťahujú na akciové a promo balenia. Zľavy platia v online lekárni Dr.Max a vo vybraných kamenných lekárňach Dr.Max 
s ponukou dermokozmetiky. Zoznam kozmetických značiek v akcii nájdete na www.drmax.sk/skindays. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne.

PLATÍ 

NA PONUKU

DERMOKOZMETIKY

349 €
34,900 €/100 ml

Orinox 
0,5 mg/ml 
10 ml

639 €
0,213 €/1 vrecko

/799 €

Magnesium 
Sticks 
400 mg 
30 vreciek

369 €
36,900 €/100 ml

Orinox 
1 mg/ml 
10 ml 469 €

46,900 €/100 ml
Orinox Neo
1 mg/ml 
10 ml

559 €
2,484 €/100 g

/699 €

Kids 
Gummies 
Airplanes 
225 g, želé

439 €
2,927 €/100 ml

/549 €

Calcium 
Kids 
150 ml 559 €

0,140 €/1 ks

/699 €

Kids 
Gummies 
Omega 3 
40 ks, želé

499 € Vitamin D 
1 000 IU 
60 kapsúl

639 €
3,195 €/100 ml

/799 €

Tussical 
sirup 
1,5 mg/ml  
200 ml

439 €
4,390 €/100 ml

/549 €

Ambroxol 
Dr.Max 
sirup 
30 mg/5 ml  
100 ml

399 €
3,990 €/100 ml

/499 €

Ambroxol 
Dr.Max 
sirup 
15 mg/5 ml  
100 ml

479 €
/599 €

Acetylcystein 
Dr.Max 
600 mg 
10 šum. tabliet

199 €
/249 €

Parapyrex 
Combi 
500/65 mg  
20 tabliet

1+1
ZADARMO

-20%

Vyskladajte si dvojice produktov Dr.Max podľa vlastného výberu

Využite zľavu na vybrané produkty Dr.Max

Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyššie vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Orinox Neo 1 mg/ml, 
Orinox 1 mg/ml a Orinox 0,5 mg/ml sú lieky na aplikáciu do nosa a obsahujú xylometazolíniumchlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte 
sa s lekárom alebo lekárnikom. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.

2559 €
0,853 €/1 vrecko

/3199 €

Collagen 
Drink 
30 vreciek

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Acetylcystein Dr.Max 600 mg je liek na vnútorné použitie, obsahuje acetylcysteín. Parapyrex Combi, 500 mg/65 mg, je liek 
na vnútorné použitie. Tussical je liek na vnútorné použitie, obsahuje butamirátiumdihydrogéncitrát. Ambroxol sirup, 15 mg/5 ml, a Ambroxol sirup, 30 mg/5 ml, sú lieky na vnútorné použitie, 
obsahujú ambroxoliumchlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akciu nie je možné kombinovať s inými 
akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.

ZĽAVY AŽ DO

-50%


