15
ROKOV

-28%

LOKÁLNA
BOLESŤ

APRÍL 2021

www.drmax.sk

2x viac bodov

za každé euro
nákupu

9,990 €/100 g

999/13€

99 €

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g

verných odmeníme dvakrát rýchlejšie
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Stačí aplikovať iba 2× denne. Ľahko otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminium.

-27%
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59 €

BOLESŤ

99 €

Ibalgin® 400
48 tbl

ÚNAVA
A VYČERPANIE

3 /4

49 €
79 €

MaxiMag HORČÍK + B6 FORTE 375 mg
20 šumivých 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.

Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, rovnováhe
elektrolytov, správnemu fungovaniu nervového systému a svalov,
normálnej psychickej funkcii, udržaniu zdravých kostí a zubov.
Výživový doplnok.

ZADARMO

18,580 €/100 g

0,243 €/1 dávka

29 €
79 €

ALERGIA

1459 €
60 dávok

ALERGIA

FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka
nosová suspenzná aerodisperzia, 60 dávok

Rýchla a účinná úľava od svrbenia rôzneho pôvodu. Účinkuje
priamo v mieste svrbenia a podráždenia. Forma gélu má chladivý
účinok. Liek² obsahuje dimetindeni maleas.

Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje komplexnú
úľavu od príznakov alergickej nádchy, akými sú: upchatý nos,
tečúca nádcha, kýchanie, svrbenie v nose, svrbenie a slzenie očí.
Prináša úľavu počas 24 hodín už v 1 dávke. K nákupu Flixonel
50 mg, 60 dávok, získate druhé balenie ZADARMO.
Liek5 obsahuje flutikazónpropionát.

Fenistil 1 mg/g
dermálny gél, 50 g

10,990 €/100 g

OPUCH,
BOLESŤ

1099/12€

99 €

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.

1+1

-21%
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-15%

Celaskon® LONG
EFFECT, 30 cps,

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,49 €

IMUNITA

Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg
60 cps

889 €
60 cps

S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín pre jeho lepšie
vstrebávanie. Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky
a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním.
Zvýšená potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení,
športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. K nákupu
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 60 cps, získate Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg, 30 cps (v hodnote 5,49 €), ZADARMO.
Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

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. 4. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-20%

239/2€ 359/3€

24 tbl
BOLESŤ
A HORÚČKA

69 €

48 tbl

99 €

BOLESŤ

649/7€

59 €

Flector® EP 25 mg mäkké kapsuly
20 cps

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.

Flector® EP 25 mg sú mäkké kapsuly. Liek¹ s účinnou látkou
diklofenak epolamín v tekutej forme. Tekutý obsah sa rýchlo
vstrebáva a uľavuje od bolesti chrbta, zubov, menštruačných
a reumatických ťažkostí. Kapsula malých rozmerov sa ľahko
prehĺta a pôsobí do 30 minút.

BOLESŤ
A HORÚČKA

49 €

MEDIPYRIN® 500
30 tbl

Prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia,
ako sú bolesti kĺbov a svalov, bolesť v hrdle, a znižuje horúčku.
Liek¹ obsahuje paracetamol.

-20%

VÝHODNÁ
CENA

199 /2€

NOVINKA

S kartou
Dr.Max CLUB
0,214 €/1 vrecko

2 /7

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

99 €

Nogrip
14 vreciek

LOKÁLNA
BOLESŤ

Diclobene 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks

5 /7

69 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

19 €

1,858 €/1 ks

9 /9

29 €

5 ks

89 €

Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom,
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín až na
12 hodín. VÝHODNE AJ Diclobene 140 mg, liečivá náplasť, 10 ks,
za 16,99 € (z pôvodných 17,99 €), 1,699 €/1 ks. Lieky2 obsahujú
sodnú soľ diklofenaku. UPOZORNENIE na zmenu názvu lieku!
V najbližšom čase bude liek dostupný pod názvom Olfen 140 mg.

Liek2 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.

LOKÁLNA
BOLESŤ

Flector® EP náplasť
5 ks liečivých náplastí

LOKÁLNA
BOLESŤ

1099/11 €

89 €

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
100 g

VERAL® 10 mg/g gél
100 g

Liek1 určený na liečbu príznakov spojených s bežným
nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest,
ako je kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.

10,990 €/100 g

5,690 €/100 g

99 €

Novinka! 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 gel.
Liek2 obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.

-15%

-16%

1,638 €/1 ks

1099/13€

819/9€

69 €

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. Liek2 obsahuje diklofenak epolamín.

KLIEŠTE

09 €

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

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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

DioMax gél,
125 ml,

Essentiale forte
300 mg, 50 cps,

ZADARMO

ZADARMO

9,99 €

11,49 €

UŠETRÍTE

ŽILY

1199 € 2199 € 1999 €

DioMax, 60 tbl

DioMax, 120 tbl

DioMax Simple, 120 tbl

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. K nákupu DioMax, 60 alebo 120 tbl, alebo DioMax Simple, 120 tbl, získate DioMax gél, 125 ml
(v hodnote 9,99 €), ZADARMO. Výživové doplnky.

VITAMÍNY

Centrum pre ženy
60 tbl

PEČEŇ

100 cps

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. Essentiale forte 300 mg je určený pacientom
s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale
pečene. Zlepšuje subjektívne ťažkosti, ako je strata chuti do jedla alebo pocit tlaku pod pravým
rebrom. K nákupu Essentiale 300 mg, 100 cps, získate Essentiale forte 300 mg, 50 cps (v hodnote
11,49 €), ZADARMO. Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

Centrum
pre ženy alebo
mužov, 30 tbl,

UŠETRÍTE

12,89 €

17 /21

99 €
49 €

60 tbl

7 /8

ÚNAVA
A VYČERPANIE

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.

9 /12

99 €
29 €

Magne B6®
100 tbl

Magne B6®1 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka
ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne B6® zlepšuje pri
nedostatku horčíka nervozitu, únavu, podráždenie, svalové krče,
tŕpnutie.

ZADARMO
UŠETRÍTE

4,09 €

30,600 €/100 ml

ZÁPCHA

4 /4

49 €

KAŠEĽ

89 €

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

459 €

15 ml
Guttalax®
peroálne roztokové kvapky, 15 ml

Účinné preháňadlo, ktoré zmäkčuje stolicu, pôsobí priamo
v hrubom čreve, čím neovplyvňuje vstrebávanie dôležitých živín
zo stravy. Vhodný aj pre dojčiace matky. Užíva sa večer, úľava
prichádza nasledujúci deň ráno. Účinok nastupuje o 6 – 12 hodín
po podaní. Liek1 obsahuje dinátriumpikosulfát. K nákupu
Guttalax®, 15 ml, získate zdravotnícku pomôcku DulcoSoft,
250 ml (v hodnote 4,09 €), ZADARMO.

4,490 €/100 ml

79 €
29 €

DulcoSoft,
250 ml,

-18%

ZADARMO

Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými
prvkami, vytvorený špeiálne pre potreby moderných žien.
Bezgluténový a bez cukru. K nákupu Centrum pre ženy alebo
mužov, 60 tbl, získate Centrum pre ženy alebo mužov, 30 tbl
(v hodnote 12,89 €), ZADARMO. Produkty je možné kombinovať.
Výživové doplnky.

BOLESŤ
HRDLA

1969 €

Essentiale 300 mg
100 cps

DioMax, DioMax Simple
60 alebo 120 tbl

-16%

UŠETRÍTE

0,425 €/1 ks

KAŠEĽ

ERDOMED® 225 mg
20 vreciek

849/8€

89 €

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.

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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

ALERGIA
Claritine®
10 tbl

5 /6

39 €

29 €

L.SK.MKT.CC.03.2020.1075

OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE. Claritine® rieši prejavy vonkajších
aj interiérových alergií. Neovplyvňuje bežné denné aktivity.
Uľaví od príznakov alergie až na 24 hodín.
Liek1 obsahuje loratadín.

ALERGIA

Levocetirizin Dr.Max 5 mg
7 tbl
Liek¹ sa používa na liečbu príznakov spojených s alergickými
stavmi, ako je alergická nádcha a žihľavka. Obsahuje levocetirizín.

53,900 €/100 ml

5 /5

39 €

OČI

10 ml

ALERGIA

Livostin® 0,5 mg/ml
očné suspenzné kvapky, 4 ml

669/7€
4 ml

49 €

Liek⁴ na klasickú a sezónnu alergiu. Takmer okamžitá úľava
a cielený účinok v mieste ťažkostí. VÝHODNE AJ Livostin®
0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia, 10 ml⁵, za 6,69 €
(z pôvodných 7,49 €), 66,900 €/100 ml.
Lieky4, 5 obsahujú levokabastiniumchlorid.

1+1

-19%

ZADARMO

49,900 €/100 ml

64,900 €/100 ml

4 /6

19 €

UŠNÉ KVAPKY

Očné kvapky Dr.Max na zvlhčenie a hydratáciu suchých
a unavených očí. Sú vhodné aj na používanie s kontaktnými
šošovkami. VÝHODNE AJ Očné kvapky Intenzívna úľava, 10 ml,
za 7,19 € (z pôvodných 7,99 €), 71,900 €/100 ml, a Očné kvapky
Podráždené oči, 10 ml, za 2,69 € (z pôvodných 2,99 €),
26,900 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

167,250 €/100 ml

99 €

99 €

Očné kvapky Suché oči
10 ml

3 /4

89 €

29 €

NÁDCHA

649 €
10 ml

Otrivin PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml
10 ml

DOLORgit med ušné kvapky
10 ml
Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. Ušné kvapky slúžia
na podporné ošetrenie pri ťažkostiach vonkajšieho ucha.
Účinná látka glycerín pôsobí proti opuchom, zmierňuje bolesti
a vytvára ochranný film. Zdravotnícka pomôcka.

Otrivin PLUS5 – jeden sprej s trojakým účinkom. Vďaka obsahu
2 účinných látok rýchlo* uvoľňuje upchatý nos, hojí a chráni
poškodenú nosovú sliznicu.* Účinok sa prejaví v priebehu
5 – 10 minút, čo uľahčuje dýchanie nosom v dôsledku
dekongescie a lepší odtok sekrétu. K nákupu Otrivin PLUS
1 mg/ml + 50 mg/ml, 10 ml, získate druhé balenie ZADARMO.

-16%

S kartou
Dr.Max CLUB

ALERGICKÁ
NÁDCHA

19,380 €/100 ml

9 /10

69 €
69 €

Mn 50 ml
STÉRIMAR™ Mn
nosový mikrosprej s obsahom morskej vody
a mangánu, 50 ml

Mikrosprej morskej vody s obsahom mangánu potláča vylučovanie
histamínu, zmierňuje príznaky alergickej nádchy (kýchanie, svrbenie
v nose), bez konzervantov. Bez obmedzenia veku, pre tehotné
a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ STÉRIMAR™ Cu, 50 ml, za 9,69 €
(z pôvodných 10,69 €), 19,380 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

7,400 €/100 ml

NÁDCHA

PHYSIOMER® GENTLE JET
135 ml

9 /11

14,967 €/100 ml

99 €

135 ml

99 €

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie.
100 % prírodná morská voda bohatá na minerály. Navyše tryska
na výplach. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER® SO ZĽAVOU
–16 %. Zdravotnícke pomôcky.

NÁDCHA

449/4€

99 €

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.

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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-18%

-50%

-20%

NA DRUHÉ
BALENIE

S kartou
Dr.Max CLUB

PÁLENIE ZÁHY

599/7€

39 €

Nolpaza 20 mg
14 tbl

PÁLENIE ZÁHY

519/6€

49 €

Helicid ® 20 mg
14 cps

Nolpaza pôsobí proti páleniu záhy počas 24 hodín. Reguluje
tvorbu žalúdočnej kyseliny, pričom denne sa užíva len 1 tabletka.
Liek1 obsahuje pantoprazol.

Účinná pomoc pri pálení záhy – znižuje množstvo kyseliny,
ktorá sa tvorí vo vašom žalúdku. Stačí jedna tableta denne.
Liek1 obsauje omeprazol.

PÁLENIE ZÁHY

Rennie® ICE BEZ CUKRU
48 žuvacích tbl

7 /9

PÁLENIE ZÁHY

GAVISCON DUO EFEKT
48 žuvacích tbl

4 /5

0,306 €/1 vrecko

29 €

KŔČE

Buscopan 10 mg
20 tbl

Liek1 poskytuje rýchlo dvojakú úľavu od pálenia záhy a tráviacich
ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy. VÝHODNE AJ
GAVISCON DUO EFEKT, 24 žuvacích tbl, za 4,99 € (z pôvodných
5,79 €).

-15%

49 €

19 €

48 tbl

Buscopan obsahuje 10 mg butylskopolamíniumbromidu.
Odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, črevách, žlčovom
trakte, močových a pohlavných orgánoch.
Liek1 obsahuje butylskopolamínium bromid.

48 tbl

Rýchla úľava od pálenia záhy a efektívne pôsobenie do
niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku.
Vhodné pre tehotné, dojčiace ženy, diabetikov pri dodržiavaní
maximálneho dávkovania. Len pre členov Dr.Max CLUB ZĽAVA
–50 % NA DRUHÉ BALENIE PLATÍ AJ NA Rennie® ICE BEZ
CUKRU, 24 žuvacích tbl. Bežná cena Rennie® ICE BEZ CUKRU,
24 žuvacích tbl, je 4,79 €. Zdravotnícke pomôcky.

-15%

99 €

769 €

919/10€

89 €

HNAČKA

Smecta®
príchuť pomaranč a vanilka
prášok na prípravu suspenzie, 30 vreciek
Smecta® je liek1 s obsahom diosmektitu. Lieči príznaky náhlej
hnačky u dospelých a detí od 2 rokov podávaný spolu
s rehydratačným roztokom.

-21%

-16%

S kartou
Dr.Max CLUB

5 /6

79 €

NADÚVANIE

79 €

Degasin® 280 mg
32 cps

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť?
Degasin® prináša rýchlu úľavu pri črevných a brušných
ťažkostiach. Obsahuje až 280 mg účinnej látky v kapsule.
Zdravotnícka pomôcka.

PROBIOTIKÁ
LINEX®
32 cps
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124,875 €/100 ml

49 €

32 cps

59 €

LINEX® kapsuly1 obsahujú 3 druhy živých lyofilizovaných baktérií
mliečneho kvasenia. Vhodné na podpornú liečbu pri hnačkách,
nadúvaní a iných poruchách trávenia pre dojčatá, deti aj
dospelých. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY LINEX® SO ZĽAVOU –21 %.

999/11€

99 €

BIFIDOBAKTÉRIE
PROBIO-FIX BABY
8 ml

Kvapky obsahujú originál najzdokumentovanejšej bifidobaktérie,
kmeňa BB-12®. Vhodné pre deti od narodenia. Odporúčané
Slovenskou spoločnosťou pre probiotiká. Vyživový doplnok.

1. Liek na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

-18%

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,59 €

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

Sudocrem® care & protect
100 g

7,990 €/100 g

24,580 €/100 g

7 /8

1229/13€

99 €

100 g

89 €

29 €

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.

NECHTOVÁ
MYKÓZA

Canesten® lieči rôzne kožné plesňové ochorenia kože.
Pri opakovanom výskyte mykóz. Vhodný aj na liečbu mykózy
intímnych partií. Liek2 obsahuje klotrimazol.

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 EXO-NAILNER® lak 2 v 1, 5 ml,
za 11,39 € (z pôvodných 13,89 €), 227,800 €/100 ml.
Zdravotnícka pomôcka.

Canesten® krém
50 g

-18%

364,500 €/100 g

6 /7

2g

OPAR

ZÁPAL ĎASIEN

89 €

CURASEPT ADS 350
parodontálny gél, 30 ml

Zovirax DUO 50 mg/g + 10 mg/g
dermálny krém, 2 g

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g,
za 10,99 € (z pôvodných 11,99 €), 219,800 €/100 g.
Lieky² obsahujú aciklovir.

Účinne pomáha proti parodontitíde a zápalu ďasien.
Liek6 obsahuje 0,5 % chlórhexidín.

7 /8

99 €
99 €

0,450 €/1 vrecko

13 /14

49 €

30 vreciek

69 €

OPAR

Herpesin krém
2g

10 tbl

1119/13€

29 €

79 €

30 tbl

559,500 €/100 g

7 /7

49 €

99 €

49 €

EXOROLFIN 5 % liečivý lak na nechty
2,5 ml

21,633 €/100 ml

8 /9

Exorolfin

MYKÓZA

-16%

99 €

1259/15€

99 €

Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením:
zastavuje množenie vírusu a pomáha liečiť zápal.
Liek2 pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

4,492 €/100 ml

539/5€
120 ml

99 €

MOČOVÉ CESTY

Cranberries rôzne druhy
Cranberries & D-mannose, 30 tbl, Cranberries & D-mannose Acute, 10 tbl, D-mannose & Cranberries Drink, 30 vreciek a Cranberries sirup,
120 ml, sú výživové doplnky. Obsahujú extrakt z celých plodov brusníc veľkoplodých, D-manózu a extrakt z listov buchu, ktorý prispieva
k normálnej funkcii dolných močových ciest.

VLASY

1139/13€
60 cps

19 €

REVALID® VLASOVÝ KOMPLEX
60 cps
Novinka REVALID® VLASOVÝ KOMPLEX – pre zdravé vlasy
zvnútra. VÝHODNE AJ REVALID® VLASOVÝ KOMPLEX, 180 cps,
za 31,39 € (z pôvodných 35,99 €) a REVALID® revitalizujúci
šampón, 250 ml, 7,19 € (z pôvodných 8,19 €), 2,876 €/100 ml.
Výživové doplnky, kozmetický výrobok.

2. Liek na vonkajšie použitie. 6. Liek na zubné 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. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

S kartou
Dr.Max CLUB

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

121,174 €/100 ml

3199/33€

39 €

1599/18€

69 €

Nicorette® Spray 1 mg/dávka,
orálna roztoková aerodisperzia 2× 13,2 ml

ZDRAVÉ
KĹBY

Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Účinkuje rýchlo a túžbu
po cigarete uhasí po 30 sekundách (po použití dvoch dávok).
Liek7 zmierňuje chuť na cigaretu. Umožňuje plynule reagovať na
potrebu doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. VÝHODNE
AJ Liečivé žuvačky Nicorette® Icemint Gum, 2 mg alebo 4 mg,
105 ks1, za 29,99 € (z pôvodných 34,29 €), 0,286 €/1 ks.
Lieky1, 7 obsahujú nikotín.

Švajčiarsky originál na kĺby, väzy, šľachy. Prírodné KOLAGÉNY
typu I. a II. Vitamín C je dôležitý na správnu tvorbu kolagénu
v kĺbových chrupavkách. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula
kedykoľvek počas dňa. Výživový doplnok.

2× 13,2 ml

60 cps

Cemio kamzík®
60 cps

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZIVÁ

Proenzi® ArtroStop® Rapid+
180 tbl + 60 tbl

2139/24€

99 €

180 + 60 tbl

Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok. Špičková starostlivosť
o vaše kĺby s dlhodobým účinkom až 2 – 3 mesiace po ukončení
užívania. Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.
Obsahuje glukozamín, chondroitín a kolagén. S extraktom
boswellia serrata, ktorý pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby,
s vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre
správnu funkciu chrupaviek. VÝHODNE AJ Proenzi® ArtroStop®
Rapid+, 180 tbl, za 21,39 € (z pôvodných 24,99 €).
Výživové doplnky.

-20%

-18%

S kartou
Dr.Max CLUB
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59 €

PEČEŇ

99 €

LIPOVITAN® DUO
30 tbl
LIPOVITAN® DUO je výživový doplnok, ktorý obsahuje cholín
bitartrát 255 mg, silymarín 65 mg, inozitol 50 mg, L-metionín
25 mg, vitamín E 5 mg a vitamíny skupiny B. Vďaka svojmu
zloženiu je vhodný na regeneráciu a detoxikáciu pečene.
Len 1 tableta denne.

PROSTATA

Prostenal® CONTROL
60 tbl

16 /19

59 €

60 tbl

19 €

Osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu
potencie. Saw palmetto a pŕhľava dvojdomá pomáhajú udržiavať
správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie prostaty.
Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi.
Kotvičník zemný pomáha podporovať sexuálnu aktivitu. Vitamín
B6 prispieva k znižovaniu únavy a vyčerpania. Vitamín D3
podporuje funkciu imunitného systému (1 tableta denne).
VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 60 tbl, za 16,59 €
(z pôvodných 19,19 €). Výživové doplnky.

8,414 €/100 g

ZUBNÉ
PROTÉZY

589/7€
70 g

29 €

COREGA Original EXTRA SILNÝ XL
fixačný krém, 70 g
Pevná fixácia, s jemnou mätovou príchuťou. Pomáha zabraňovať
zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou. Bez zinku.
VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU COREGA
SO ZĽAVOU –18 %. Zdravotnícke pomôcky.

-19%

-15%
S kartou
Dr.Max CLUB

OPUCH
A ZÁPAL

499/5€
30 tbl

29 €

Aescin, 20 mg
30 tbl
Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín.
VÝHODNE AJ Aescin, 20 mg, 90 tbl, za 9,99 € (z pôvodných
10,49 €). Lieky¹ obsahujú alfa-escinum.

CHOLESTEROL

1719/20€

29 €

ČIERNY CESNAK
60 cps

Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu a lipidov v krvi.
Je tiež významným antioxidantom, podporuje imunitu a činnosť
srdca. Fermentovaný (čierny) cesnak obsahuje niekoľkokrát viac
aktívnych látok ako biely cesnak. Bez zápachu a ostrej chuti.
Výživový doplnok.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

5499/68 €
49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Tlakomer Veroval®
1 ks

Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Deteguje nepravidelný
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou
pre obvod ramena 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

V apríli
2x viac bodov
za každé euro
nákupu

Verných
odmeníme
dvakrát
rýchlejšie
Dr.Max oslavuje 15 rokov, a preto
počas mesiaca apríl získate
v rámci vernostného programu
Dr.Max CLUB za nákup
voľnopredajného sortimentu až
2x viac bodov za každé euro,
čo znamená, že sa k svojej
zľave dostanete dvakrát rýchlejšie.

1€=
2 body

S

Nazbieraných

30 bodov

M

Nárok na zľavu

Nazbieraných

60 bodov
Nárok na zľavu

5%

10 %

Modelový príklad:

Nazbieraných

150 bodov
Nárok na zľavu

15 %

XL

Nazbieraných

300 bodov
Nárok na zľavu

20 %

 Za každé celé jedno euro
nákupu získate teraz až 2 body.

Zbieranie bodov

+
Prvý nákup
v hodnote 15,90 €,
získavate 30 bodov.

L

Uplatnenie zľavy

=
Druhý nákup
v hodnote 17,29 €,
získavate 34 bodov.
Nazbieraných:

64 bodov

Nárok na zľavu
pri ďalšom nákupe

10 %

Ďalší nákup
v hodnote 21,50 €, môžete si
uplatniť zľavu 10 %.
Zostatok po uplatnení
10 % zľavy:

4 body

Za nákup
pri uplatňovaní
zľavy sa vám
body nepripisujú.

 Zbieraním bodov sa dostávate
do jednotlivých úrovní zľavy
S, M, L a XL.
 Pri ďalšom nákupe získavate
nárok na u platnenie jednorazovej percentuálnej zľavy.
 Po uplatnení zľavy pri nákupe
vám budú odrátané príslušné
body. Zvyšné body zostávajú
na vašej vernostnej karte.
 Hodnota nákupu, pri ktorom
si uplatňujete zľavu, môže byť
maximálne 100 € s DPH.

Zbieraním ďalších bodov môžete postupne získať zľavu až 20 %.
www.drmax.sk/drmaxclub

* Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom definovaný vo Všeobecných podmienkach Vernostného
programu Dr.Max. 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.

S láskou k bábätkám

NOVINKA
BO
DLHODO Á
N
D
O
H
VÝ
CENA

BEBELO
MILK 2, 600 g
1,332 €/100 g

799/4€
XXX

ZĽAVA

-16%

79 €

ZĽAVA

-25%

BEBA
OPTIPRO 2, 600 g
OPTIPRO 3, 600 g
1,332 €/100 g

799/10€

79 €

BioGaia
ProTectis Kvapky, 5 ml
193,800 €/100 ml

9 /11

69 €
59 €

BioGaia
ProTectis Tablety
Jahoda/Citrón, 10 tbl
0,119 €/1 ks

5 /7

99 €
19 €

TEREZIA
RAKYTNÍČEK®
Multivitamínové
želatínky
s rakytníkom
ZADARMO
Višňa, 280 g
Rakytník, 280 g
Morský svet, 280 g

2+1

3,925 €/100 g

1099/4 €
XXX

79 €

BEBELO MILK 2 je následná dojčenská mliečna výživa. Obsahuje komplexné zloženie v zmysle požiadaviek predpisov platných pre
všetky dojčenské výživy. Zľava –25 % platí aj na BEBA OPTIPRO 4 a 5, 600 g, za 7,99 € (z pôvodných 10,79 €) 1,332 €/100 g. Dôležité
upozornenie: Dojčenie je pre vaše bábätko to najlepšie. Pokiaľ už nemôžete dojčiť, vyberajte náhradnú dojčenskú výživu po porade
so svojím pediatrom. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú výživu. Dojčenská výživa je potravina na osobitné výživové účely.
Zľava –16 % platí aj na iné vybrané produkty z radu BioGaia®. Výživové doplnky/zdravotnícka pomôcka. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na
ľubovoľnú kombináciu produktov TEREZIA Rakytníček multivitamínové želatínky. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo
produkt s najnižšou cenou. Výživové doplnky. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť
v kamennej aj online lekárni Dr.Max. Akcia platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.

www.drmax.sk/babyclub

Á
VÝHODN
CENA

Aby vaše opálenie vydržalo čo najdlhšie
7,980 €/100 ml

399 €
50 ml

2,495 €/100 ml

499 €

1,495 €/100 ml

2

200 ml

SUN LOTION
SPF 30, 200 ml

3,495 €/100 ml

699 €

99 €

200 ml

SUN LOTION SPF 30
BABY, 200 ml

SUN CREAM
SPF 50+, 50 ml

SUN CREAM BABY
SPF 50+ 50 ml

200 ml

AFTER SUN LOTION
200 ml

SUN LOTION
SPF 50, 200 ml

SUN LOTION BABY
SPF 50, 200 ml

Kúpite výhradne v lekárňach Dr.Max a v e-shope www.drmax.sk. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu pred slnečným žiarením.
Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

5,595 €/100 ml

1119/15€
200 ml

99 €

13,980 €/100 ml

699/9€

ZĽAVA

Kozmetika EQUILIBRIA
obsahuje komplex
aktívnych látok vrátane
extraktu z morskej riasy
Laminaria ochroleuca,
ktorý pomáha chrániť
pokožku pred vplyvmi
slnečného žiarenia.

SUN LOTION
SPF 30, 200 ml

-30%

99 €

50 ml

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

3,145 €/100 ml
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29 €

200 ml

99 €

6,295 €/100 ml

12 /17

59 €

200 ml

AFTER SUN, SUN CREAM
200 ml SPF 50+, 50 ml

99 €

5,595 €/100 ml

11 /15

19 €
99 €

200 ml

SUN OIL SUN OIL
SPF 50, 200 ml SPF 30, 200 ml

6,295 €/100 ml

1259/17€

99 €

200 ml

SUN LOTION SUN LOTION SPF 50
SPF 50, 200 ml BABY, 200 ml

Zľava –30 % sa vzťahuje na produkty EQUILIBRIA zo všetkých produktových radov. Akcia platí od 1. 4. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob. Zľava
platí vo všetkých lekárňach Dr.Max. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 %
ochranu pred slnečným žiarením. Aj v prípade použitia opaľovacieho prípravku je nutné dodržiavať ďalšie zásady bezpečného pobytu na slnku.

O

SKIN DAYS
9. – 12. 4. 2021
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach
Dr.Max a online na stránke www.drmax.sk/beautyclub

Ponuky platia od 9. 4. do 12. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.
Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.

ŽD
ZĽAVY A

-50 %

PONUKU
PLATÍ NA METIKY
OZ
DERMOK

www.drmax.sk/beautyclub

1+1

O
ZADAODRUKMTY

NA PR
OCHRANY
SLNEČNEJ N SUN
EUCERI

ZĽAVA

-35%
NA CELÉ
O
PORTFÓLI

6,380 €/100 ml

€
od 319
/4
50 ml

9,495 €/100 ml

od 1899 €

99 €

Kúzlo NUANCE spočíva v tom, že dokáže extrakty
prírodného pôvodu spracovať tak, aby si uchovali
maximálnu koncentráciu a zároveň
boli k pleti šetrné a účinné.

200 ml

Kozmetika EUCERIN SUN poskytuje
komplexnú ochranu proti slnečnému
poškodeniu pokožky.

1+1

O
ZADARM

2,998 €/100 ml

1499 €
500 ml

Fyziologická čistiaca micelárna voda.
Upokojuje a zachováva prirodzenú
kožnú bariéru.

ZĽAVA

-4 €
PE
PRI NÁKU
NAD 20 €

ZĽAVA

-30%
UKTY
NA PROD MALE
EAU THER ANE
LI
A ROSÉ

13,990 €/100 ml

56,225 €/100 ml

od 22

49 €

40 ml

Slnečná ochrana vašej citlivej pokožky, pokožky vašich detí
i celej rodiny na vyššej úrovni. Vodeodolná a fotostabilná
ochrana proti UVB aj UVA žiareniu. Odporúčané dermatológmi
i pediatrami.

€
od 13/199
9
100 ml

99 €

Produktový rad EAU THERMALE poskytuje pleti komplexnú
starostlivosť a hydratáciu. Produkty Roséliane sú špeciálne
vyvinuté pre potreby citlivej a začervenanej pleti.

Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na produkty EUCERIN SUN. Pri rôznych cenách produktov získate
ZADARMO produkt s nižšou cenou. Zľava –35 % sa vzťahuje na produkty NUANCE zo všetkých
produktových radov. Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na produkt micelárna voda BIODERMA Sensibio
H2O, 500 ml. K nákupu jedného balenia získate druhé ZADARMO. Zľava –4 € platí pri nákupe produktov
BIODERMA Photoderm nad 20 €. Zľava –30 % sa vzťahuje na produkty URIAGE EAU THERMALE
A ROSÉLIANE. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Nevzťahuje sa na akciové
balenia a zľavnené produkty. Ponuky platia od 1. 4. do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob. Zoznam
vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na: www.drmax.sk/lekarne/dermokozmetika.
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Vyskladajte si

1+1

ZADARMO

dvojice produktov podľa vlastného výberu

0,250 €/1 vrecko

7

49 €

Magnesium Sticks
400 mg
30 vreciek

46,900 €/100 ml

4

69 €

Orinox Neo
10 ml

5

Acetylcystein
Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

99 €

3,660 €/100 ml

549 €

Kalciový
sirup
150 ml

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 je liek na aplikáciu do nosa, obsahuje xylometazolíniumchlorid. Acetylcystein Dr.Max, 600 mg, je liek na vnútorné použitie, obsahuje acetylcysteín. 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. 2021 alebo do vypredania zásob.

Využite zľavu

-20%

na vybrané produkty Dr.Max

0,773 €/1 vrecko
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19 €

Collagen Drink
30 vreciek

99 €

2,795 €/100 ml

5 /6

59 €
99 €

Tussical
1,5 mg/ml
200 ml

0,279 €/1 vrecko

2 /3

79 €
49 €

3,990 €/100 ml

3 /4

99 €
99 €

Psyllium
Drink Rapid
10 vreciek

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

1 /2

79 €
29 €

4,390 €/100 ml
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39 €
49 €

Parapyrex
Combi
500 mg/65 mg
20 tbl

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

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. 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. 2021
alebo do vypredania zásob.

1,330 €/1 ks

3 /4

99 €
99 €

4 /5

39 €
59 €

Instant Cold Pack
17 × 15 cm
3 ks

Orasept
s príchuťou medu
a citróna/mentol
24 pastiliek

