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29 €

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA + hrnček ZADARMO
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok, 14 vreciek

-30 %

Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek účinne odstraňuje väčšinu prínakov chrípky a prechladnutia,
ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho nápoja.
K nákupu THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vreciek, získate magický hrnček ZADARMO.

na produkty
s logom Dr.Max

-50 %

na produkty značky
URIAGE a NUANCE

doprava
zadarmo

pri nákupe
v e-shope

1

VIAC INFORMÁCIÍ NA ZADNEJ STRANE

-18%

4 /4

49 €

BOLESŤ

99 €

Ibalgin® 400
48 tbl

Ružový Ibalgin® je len jeden. Pomáha pri bolesti hlavy, zubov,
chrbta, svalov, kĺbov, menštruačných bolestiach a horúčkach pri
chrípkových ochoreniach. Má protizápalový účinok. Pre dospelých
a dospievajúcich od 12 rokov. Liek1 obsahuje ibuprofén.

43,900 €/100 ml

NÁDCHA

439/5€

HA 0,1 %

Olynth® HA 0,01 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

39 €

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý
účinok až 10 hodín. Liek5 obsahuje xylometazolínium-chlorid.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU OLYNTH®.

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

11 €

ZADARMO

8

09 €

BALANCE, 20 vreciek

0,180 €/1 vrecko

539 €

CONTROL STRESS, 30 vreciek

29 €

Dorithricin – jediný voľnopredajný liek3 na trhu s obsahom
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

2+1
0,405 €/1 vrecko

719/8€

1329 € 1039 €
CONTROL STRESS, 30 tbl

FORTE, 50 tbl

ÚNAVA A VYČERPANIE

9,993 €/100 g

2998/40 €

MAGNE B6®

LOKÁLNA BOLESŤ

MAGNE B6® FORTE tablety obsahujú citrát horčíka na účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky. MAGNE B6® CONTROL
STRESS prispieva k odolnosti proti stresu. Extrakt z Rhodiola rosea prispieva k odolnosti proti stresu.
Horčík prispieva k zníženiu únavy. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje vitamín B9, ktorý
podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu. 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.

Analgetikum vo forme gélu s účinkom až na 24 hodín pri aplikácii 2× denne ráno a večer. Ľahko
otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminum. Vianočné balenie Voltaren Forte
2,32 % gél, 2× 150 g za výhodnú cenu. Bežná cena Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g, je 20,49 €,
13,660 €/100 g.

Voltaren Forte 2,32 % gél
2× 150 g

2× 150 g

98 €

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu
pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare
je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-17%

RÝCHLY
ÚČINOK!

239/2€ 359/3€ 449/4€
24 tbl

69 €

48 tbl

99 €

30 cps

BOLESŤ, HORÚČKA

4 /5

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.

429/5€

39 €

BOLESŤ

Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 24 tbl
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 48 tbl
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 cps

4,290 €/100 ml

79 €

99 €

19 €

KAŠEĽ

Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tbl
Nová generácia lieku1 proti bolesti, ktorý obsahuje kryštalicky
čistý dexibuprofén, poskytuje účinnú úľavu od bolesti a nižšiu
záťaž pre telo. Pomáha pri bolesti svalov, kĺbov, šliach a kostí,
ako je napríklad bolesť chrbta.

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

-16%
S kartou
Dr.Max CLUB

S kartou
Dr.Max CLUB

769/8€

99 €

BOLESŤ

BOLESŤ
A HORÚČKA

779/9€
24 tbl

29 €

Liek1 proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla,
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ NUROFEN® STOPGRIP, 12 tbl1,
za 4,69 € (z pôvodných 5,59 €).

Voľnopredajný liek1 proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice
a zmiernenie príznakov chrípkových ochorení.

20 šum. tbl

59 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1006

ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl

NUROFEN® STOPGRIP
24 tbl

ATARALGIN®
50 tbl

BOLESŤ
A HORÚČKA

829/9€

Aspirin®-C1 znižuje horúčku a pôsobí protizápalovo. Rýchlo uľavuje
od bolesti v hrdle, bolesti svalov, kĺbov a chrbta. Obsahuje aj
vitamín C pre vašu imunitu. Len pre členov Dr.Max CLUB
VÝHODNE AJ ASPIRIN®-C, 10 šum. tbl1, za 5,29 € (z pôvodných
5,89 €).

-25%
14,967 €/100 ml

47,933 €/100 ml

4 /5

569/6€

19 €

99 €

15 ml

09 €

BOLESŤ HRDLA

BOLESŤ HRDLA

Larynox sa používa na lokálnu liečbu príznakov zápalu v ústnej
dutine a hrdle spojeného s bolesťou (napr. vredy v ústach/afty,
bolesť v hrdle, zápal sliznice ústnej dutiny, ďasien).
Liek⁷ je vo forme spreja, obsahuje benzydamíniumchlorid.

TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla. Pôsobí na bolesť
v hrdle trojakým účinkom – proti bolesti, proti zápalu a proti
baktériám a kvasinkám. Liek⁷ obsahuje benzydamíniumchlorid.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU TANTUM VERDE®.

Larynox
30 ml

18,967 €/100 ml

7 /8

49 €

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia 15 ml

19 €

BOLESŤ HRDLA

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

1. Liek na vnútorné použitie. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Celaskon®
250 mg, 30 tbl,
UŠETRÍTE

-20%

-17%

0,666 €/1 vrecko

49,900 €/100 ml

679/8€

ZADARMO
2,09 €

7 /8

499/6€

99 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

12 vreciek

89 €

Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť.
Bez umelých farbív. K nákupu ľubovoľného lieku PARALEN®
GRIP horúci nápoj, 12 vreciek, získate Celaskon® 250 mg, 30 tbl
(v hodnote 2,09 €), ZADARMO. Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú.

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

-15%

-16%

0,642 €/1 vrecko

5,590 €/100 ml

8 /10

14 vreciek

69 €

Liek uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje
horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje
upchatý nos. Obsahuje paracetamol, fenylefrín a vitamín C.
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU COLDREX® Horúci nápoj
SO ZĽAVOU – 15 %.
1

0,400 €/1 vrecko

5 /6
100 ml

799/8€

69 €

89 €

KAŠEĽ

MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek

Liek3 na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám
a kvasinkám od 1 minúty (na základe štúdie in vitro). Zníženie
bolesti hrdla po 5 minútach. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU
Strepsils® SO ZĽAVOU – 17 %.

59 €

VLHKÝ KAŠEĽ

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ.
Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť. VÝHODNE AJ
MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 75 mg, 20 cps, za 7,89 €
(z pôvodných 9,39 €), a MUCOSOLVAN® Junior sirup, 100 ml,
za 4,99 € (z pôvodných 5,89 €), 4,990 €/100 ml.
Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

ERDOMED® 225 mg
20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený liek1 na ochorenia horných aj dolných
dýchacích ciest. ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek s pomarančovou
príchuťou, je dostupný aj bez lekárskeho predpisu. Vhodný pre
dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

-21%

-20%
46,900 €/100 ml

7 /10

4 /5

99 €

20 šum. tbl

19 €

Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek

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

99 €

24 pas

BOLESŤ HRDLA

NÁDCHA

PARALEN® GRIP horúci nápoj
pomaranč a zázvor, 12 vreciek

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

29 €

1,830 €/100 ml

69 €

19 €

09 €

KAŠEĽ

549/6€

200 + 100 ml

89 €

VLHKÝ KAŠEĽ

STOPKAŠEĽ® MEDICAL SIRUP
200 + 100 ml NAVYŠE

ACC® LONG šumivé tablety, 20 ks, rozpúšťajú hlien a uľahčujú
vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. Vhodné od 14 rokov,
stačí 1 tableta denne. VÝHODNE AJ ACC® LONG, 10 šumivých
tabliet, za 5,29 € (z pôvodných 6,69 €).
Lieky1 obsahujú acetylcysteín.

STOPKAŠEĽ sirupy obsahujú unikátne účinné zloženie 5 bylinných
extraktov (okrem iných extrakt skorocelu) a selén s násobným
efektom na všetky druhy kašľa a posilnenie imunitného systému.
VÝHODNE AJ STOPKAŠEĽ® MEDICAL SIRUP PRE DETI
OD 1 ROKU, 200 ml + 100 ml NAVYŠE, za 5,49 € (z pôvodných
6,89 €), 1,830 €/100 ml a STOPKAŠEĽ® SIRUP PRE DETI
OD 1 ROKU, 200 ml + 100 ml NAVYŠE, za 5,49 € (z pôvodných
6,89 €), 1,830 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

ACC® LONG
20 šumivých tabliet

KAŠEĽ

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

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. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

499/5€
24 pas

BOLESŤ HRDLA

59 €

Orasept s príchuťou medu a citrónu
alebo Orasept mentol
24 pastiliek
Liek3 určený na úľavu od bolesti hrdla BEZ CUKRU. Cmúľanie
pastilky umožňuje účinkovanie liečiva v postihnutej oblasti
a takisto pomáha zvlhčovať a upokojiť bolestivú oblasť.

PEČEŇ

Essentiale® 300 mg
100 cps

1719/19€

89 €

100 cps

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. Essentiale® 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. VÝHODNE AJ Essentiale® forte,
600 mg, 30 cps, za 10,39 € (z pôvodných 11,99 €).
Lieky1 obsahujú esenciálne fosfolipidy.

879/9€

69 €

TRÁVENIE

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

Buscopan®
10 mg, 10 tbl,

ZADARMO
UŠETRÍTE

4,49 €

539 €

KŔČE

20 tbl

Buscopan® 10 mg
20 tbl
Buscopan obsahuje 10 mg butylskopolamíniumbromidu.
Odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, črevách, žlčovom
trakte, močových a pohlavných orgánoch. K nákupu Buscopan®
10 mg, 20 tbl, získate Buscopan® 10 mg, 10 tbl (v hodnote
4,49 €), ZADARMO. Lieky1 obsahujú butylskopolamínium bromid.

719 /7€ 1259/13€ 1349/14€
30 cps

99 €

40 cps

99 €

60 cps

LAKTOBACILY

Laktobacily „6“, 30 cps
Laktobacily „10“ Premium, 40 cps
Laktobacily „6“, 60 cps
Výživové doplnky s obsahom laktobacilov a bifidobaktérií.

7 /8

22,780 €/100 ml

49 €

50 tbl

PÁLENIE ZÁHY

59 €

LMR-CH-20210507-38

Rýchlo uľaví od pálenia záhy. Má predĺžený účinok. Súčasne
chráni žalúdok a jeho sliznicu. V balení Talcid 50 tabliet získavate
až 14 tabliet ZADARMO. VÝHODNE AJ Talcid®, 20 žuvacích tbl,
za 4,19 € (z pôvodných 4,59 €). Lieky¹ obsahujú hydrotalcit.

89 €

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka?
Nevoľnosť? Liek1 na rôzne tráviace ťažkosti a harmonizuje celé
trávenie. Iberogast®. Expert na vaše tráviace ťažkosti!
VÝHODNE AJ Iberogast®, 100 ml, za 15,89 € (z pôvodných
18,29 €), 15,890 €/100 ml.

-18%

-15%

1439/17€

1029/12€

69 €

LAKTOBACILY

50 ml

LMR-CH-20210609-13

Iberogast®
50 ml

Talcid®
50 žuvacích tbl

99 €

TRÁVENIE

1139/12€

PROBIO-FIX®
60 cps

PROBIO-FIX® obsahuje mliečne baktérie uložené v špeciálnom
ochrannom matrixe a v ALU tube. Odporúčaný Slovenskou
spoločnosťou pre probiotiká. Výživový doplnok.

PROBIOTIKÁ
floraliv® kapsuly
20 cps

20 cps

19 €

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 9,69 € (z pôvodných 11,49 €), 1,384 €/1 dávka.
Výživové doplnky.

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. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-15%

29,900 €/100 ml

32,900 €/100 ml

2 /3 3 /3
99 €

0,5 mg/ml

49 €

29 €

1 mg/ml

NÁDCHA

69 €

41,900 €/100 ml

4 /4

46,900 €/100 ml

19 €

Neo 1 mg/ml

69 €

NÁDCHA

29 €

Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie.
Lieky⁵ obsahujú xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA

1019/11€
135 ml

99 €

PHYSIOMER® nosový sprej hypertonický
135 ml

MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

Orinox
10 ml

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

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie.
Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche. 100 % prírodná morská
voda bohatá na minerály. Bezpečná na dlhodobé použitie.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®
SO ZĽAVOU – 15 %. Zdravotnícke pomôcky.

1+1

-26%

NOVINKA

399 € 299 €

569/7€

899/10€

ZADARMO

Vitamin C

69 €

Magnesium Complex

VITAMÍNY A MINERÁLY
Vitamín C, Magnézium
20 šumivých tabliet

Namixujte si dvojicu šumivých vitamínov a minerálov podľa
svojej chuti. Zadarmo vždy produkt s nižšou predajnou cenou.
Platí na Vitamin C 1 000 mg a Magnesium Complex.
Výživové doplnky.

VITAMÍN D

09 €

ZINOK

nesVITAMINS Zinc 15 mg
60 cps

Detrical 2000
60 tbl

Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu imunitného
systému, prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí
a normálnych svalových funkcií. Výživový doplnok.

Tussical,
200 ml,

Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
a k udržaniu zdravej pokožky, nechtov a vlasov.
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vhodný aj pre vegánov.
Výživový doplnok.

nesVITAMINS
Vitamin D3 + K2,
30 cps,

Celaskon® LONG
EFFECT, 30 cps,

ZADARMO

ZADARMO

7,99 €

ZADARMO

6,49 €

15,19 €

UŠETRÍTE

IMUNITA

4 /5

7,548 €/100 ml

69 €

799 €
30 cps

Vitamin C Imuno Akut
30 cps
Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného a nervového
systému a tiež k správnej funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, zubov
a ďasien. Výživový doplnok. K nákupu Vitamin C Imuno Akut,
30 cps, získate Tussical, 200 ml (v hodnote 7,99 €), ZADARMO.
Tussical1 obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

UŠETRÍTE

IMUNITA

Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg
60 cps

1019 €
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 6,49 €), ZADARMO.
Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

UŠETRÍTE

VITAMÍNY

nesVITAMINS Vitamin
D3 2000 I.U. + K2 70 µg
60 cps

2699 €
60 cps

Vitamín D3 podporuje správnu činnosť imunitného systému
a prispieva k správnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu. Vitamín K2
vo forme MK-7 sa vyznačuje vysokou biologickou dostupnosťou
a prispieva k udržaniu zdravých kostí. Bez cukru, bez lepku, bez
laktózy a vhodný aj pre vegetariánov. K nákupu nesVITAMINS
Vitamin D3 + K2, 60 cps, získate nesVITAMINS Vitamin D3 + K2,
30 cps (v hodnote 15,19 €), ZADARMO. Výživové doplnky.

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VIANOČNÁ PONUKA

VITAMÍNY

-20%

-35%

-20%

2639/32 €

699/10€

39 €
25
/31
MULTIVITAMÍNY PRE DOSPELÝCH

100 tbl

99 €

79 €

30 tbl

79 €

100 + 30 tbl

Centrum® SILVER vianočný balíček
100 + 30 tbl NAVYŠE

Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+, 100 tbl
Pharmaton® MAN alebo WOMAN Energy 30+, 30 tbl
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode, odolnosti organizmu proti stresu a pomáha podporovať
vitalitu organizmu. VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU Pharmaton®. Výživové doplnky.

Kompletný multivitamín so špeciálne vyváženým zložením pre podporu výživy osôb nad 50 rokov,
teraz ako vianočný balíček. Bezgluténový, bez cukru. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ VIANOČNÉ
BALENIA Centrum® SO ZĽAVOU – 20 %. Výživové doplnky.

-15%

S kartou
Dr.Max CLUB

VITAMÍNY

GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tbl NAVYŠE

1299/15€

39 €

Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej
postupné uvoľňovanie. Výživový doplnok.

IMUNITA

HLIVA USTRICOVÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
60 + 60 cps

S kartou
Dr.Max CLUB

1759/18€
60 + 60 cps

79 €

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom akciovom balení. Hliva pochádza
od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule.
Rakytník podporuje funkciu imunitného systému. Bez prímesí a konzervačných látok. Len pre
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Hliva ustricovitá s rakytníkovým olejom, 120 cps + DARČEK
TEREZIA Vitamín D3 1000 IU, 30 cps za 17,59 € (z pôvodných 18,79 €). Výživové doplnky.

S kartou
Dr.Max CLUB
0,160 €/1 ks

IMUNITA

RAKYTNÍČEK+
multivitamínové želatínky vo vianočnej guli
50 ks
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0,170 €/1 ks

99 €

Limitovaná edícia Rakytníček+ multivitamínové želatínky v originálnom darčekovom balení
vo vianočnej ozdobe. Želatínky obsahujú 9 vitamínov a rakytník na podporu imunity.
Vhodné pre deti od 3 rokov. Výživové doplnky.

69 €

VITAMÍNY

1699/18€

79 €

Vibovit+ Imunity + Farma s peračníkom
50 + 50 ks
Vianočná ponuka Vibovit+: DARČEK detský peračník s vybavením ZADARMO k nákupu dvoch
balení Vibovit+ Imunity a Vibovit+ Farma. Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada pestrej
a vyváženej stravy.

Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VIANOČNÁ PONUKA
KÚPTE
2 ks

KÚPTE
2 ks

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

4,995 €/100 g

8,895 €/100 g

3

599 €

99 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® gél alebo krém
2× 100 g
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99 €
98 €

2× 100 g

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. Na liečbu poranení šliach, svalov a kĺbov,
ako sú pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých
a dospievajúcich. Vianočné balenie Ibalgin® gél alebo krém, 2× 100 g, za výhodnú cenu.
Bežná cena jedného balenia Ibalgin® gél alebo krém, 100 g, je 6,99 €, 6,990 €/100 g. Produkty
je možné kombinovať. Lieky2 obsahujú ibuprofén. VÝHODNE AJ Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g2,
za 6,99 € (z pôvodných 9,99 €), 6,990 €/100 g.

LOKÁLNA BOLESŤ
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
2× 100 g

Proenzi® Intensive
120 + 60 tbl NAVYŠE

2599/31 €
79 €

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 chodroitín,
ktoré sú základnými stavebnými prvkami kĺbovej chrupavky. Výživový doplnok.

2× 100 g

78 €

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. Vianočné balenie Olfen Forte 23,2 mg/g gél,
2× 100 g, za výhodnú cenu. Bežná cena Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 100 g, je 11,89 €, 11,890 €/100 g.

-18%

KĹBY, ŠĽACHY,
VÄZY

1779/23€

-16%

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio Kamzík®
2× 60 cps

2659/31 €
79 €

Jedinečné prírodné kolagény na kĺby, väzy a šľachy. Teraz vo výhodnom balení 2× 60 kapsúl.
Obsahuje Vitamín C, dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách.
Výživový doplnok.

-19%

-19%

S kartou
Dr.Max CLUB

KĹBY A CHRUPAVKY

2479/30 €

GS Condro® DIAMANT
100 + 50 tbl

Pre mimoriadnu úľavu. Najvyššie množstvo glukozamín sulfátu Clini-Q, unikátny DIAMANT
FORTESCÍN® a vitamín C, ktorý podporuje tvorbu vlastného kolagénu pre správnu funkciu
kĺbových chrupaviek. Výživový doplnok.

79 €

OČI

2299/28 €

59 €

60 cps + 15 ml
OCUTEIN® BRILLANT Luteín 25 mg
60 cps + OCUTEIN SENSITIVE PLUS očné kvapky, 15 ml ZADARMO

Vysokoúčinné zloženie – obsahuje až 25 mg luteínu! Najviac luteínu pre rýchlejší nástup
ochranného účinku. Prispieva k udržaniu ostrého zraku, vyživuje a regeneruje unavené oči.
OCUTEIN® Sensitive je zdravotnícka pomôcka. VÝHODNE AJ OCUTEIN® BRILLANT – DA VINCI,
90 + 30 cps, + darček zdravotnícka pomôcka OCUTEIN® SENSIGEL, hydratačný očný gél,
za 31,99 € (z pôvodných 39,79 €). Výživové doplnky.

2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VIANOČNÁ PONUKA

-18%

PROSTATA

Prostenal® CONTROL
70 + 20 tbl NAVYŠE

1699/20€

79 €

70 + 20 tbl

Kombinuje dobre zdokumentované a tradične používané rastlinné extrakty, vitamíny a minerály,
ktoré podporujú celkové zdravie prostaty. Udržuje správnu funkciu močových ciest a má priaznivý
vplyv aj na sexuálnu aktivitu a výkonnosť. Najdôveryhodnejšia značka v starostlivosti o prostatu
2020 vyrobená držiteľom certifikátu GMP. VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 70 + 20 tbl NAVYŠE,
za 16,99 € (z pôvodných 20,79 €). Výživové doplnky.

-22%

PROSTATA, POTENCIA
Cemio RED3
90 cps

2199/28€

39 €

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.
Výživový doplnok.

-19%

PAMÄŤ

GinkoPrim® MAX + hrnček
60 + 30 tbl NAVYŠE
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99 €
59 €

Darčekové balenie GinkoPrim® MAX 60 + 30 tabliet NAVYŠE s TERMOHRNČEKOM. GinkoPrim®
obsahuje kvalitný výťažok z Ginkgo biloba na podporu pamäti, koncentrácie a mozgovej činnosti.
MESIAC UŽÍVANIA NAVYŠE. Vyrobené držiteľom certifikátu GMP. Výživový doplnok.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

Tlakomer OMRON M300 Eco s adaptérom
1 ks

S kartou
Dr.Max CLUB

6199/77€
19 €

recyklačný poplatok 0,07 €

Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálne aj silné rameno. Detekcia
nepravidelného pulzu – arytmie. Zadarmo 1× kalibrácia presnosti v rámci 3-ročnej záruky.
Zdravotnícka pomôcka.

-22%

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

5299/68 €
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.

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

3799/43 €

49 €

recyklačný poplatok 0,09 €

Tlakomer Microlife® BP A2 Accurate New s adaptérom
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, vybavený IHB technológiou pre
včasné rozpoznanie arytmie srdca. Klinicky overená presnosť meraní v domácich podmienkach.
Zdravotnícka pomôcka.

Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VIANOČNÁ PONUKA

-33%

-33%

0,644 €/1 vrecko

VLASY, NECHTY, PLEŤ
Collagen Drink
30 + 15 vreciek NAVYŠE

2899/43 €
49 €

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.

ŠĽACHY, KĹBY
Complex 6 Aktiv
180 + 90 tbl NAVYŠE

Multivitamin Generation 50+
Multivitamin Energy
100 + 50 tbl NAVYŠE

1999/29€
100 + 50 tbl
NAVYŠE

99 €

Multivitamin Generation 50+ je komplexný výživový doplnok pre dospelých starších ako 50 rokov.
Obsahuje 13 vitamínov a 10 minerálov. Multivitamin Energy je komplexný výživový doplnok pre
dospelých. Obsahuje 13 vitamínov, 10 minerálov, luteín a rutín.

-33%

VITALITA

Premium GoldAktiv
120 cps

1999/29€

99 €

Energia na celý deň! Kapsuly obsahujú vyváženú kombináciu štandardizovaného extraktu
zo ženšenu pravého s vitamínmi a stopovými prvkami. Jedno balenie vydrží až 4 mesiace.
Výživový doplnok.

-24%

-33%

2199/28€

1099/16€

99 €

OČI

99 €

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.

-33%

MULTIVITAMÍNY

2999/44 €

Lutein Complex Premium
90 + 30 cps NAVYŠE
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa v ľudskom tele mení
na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú k udržiavaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

VLASY

49 €

ReviHair®
60 + 30 cps NAVYŠE
ReviHair® je unikátna kombinácia vysokého obsahu aminokyselín, extraktu z prasličky roľnej
a komplexu vitamínov a minerálov. Praslička prispieva k udržaniu zdravej pokožky, nechtov
a vlasov a k ich optimálnej mineralizácii. Biotín a zinok prispievajú k udržaniu zdravých vlasov,
zinok aj k udržaniu zdravých nechtov. Výživový doplnok.

Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

na všetko*

S láskou k bábätkám
Dlhodobo
výhodná cena

Značka BEBELO bola vyvinutá s láskou k bábätkám. Rozumie ich potrebám od narodenia až po prvé krôčiky
a sprevádza mamičky a oteckov v každodennej starostlivosti o ich malé poklady.
Ako bábätko rastie, menia sa aj nároky na jeho výživu a starostlivosť. Preto BEBELO prináša kompletný sortiment
produktov — od dojčenských mliek cez plienky a hygienické pomôcky až po detskú kozmetiku.
Každý výrobok spĺňa maximálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť.

výživa

kozmetika
Detská kozmetika BEBELO Care bola vyvinutá s ohľadom
na jemnú pokožku bábätiek a je vhodná pre deti už od narodenia.
Výrobky BEBELO Care majú príjemnú vôňu a ľahkú štruktúru,
ľahko sa nanášajú a rozotierajú. Všetky produkty sú dermatologicky
testované a neobsahujú parabény.

BEBELO Milk 2 a 3 600 g
Výživa pre dojčatá a batoľatá BEBELO Milk
má komplexné a vyvážené zloženie,
ktoré zohľadňuje špeciﬁcké výživové potreby
bábätiek a batoliat v každom období
ich vývoja. Bez palmového oleja.
1,198 €/100 g

719 /7€

99 €

Milk, 600 g

starostlivosť
o dieťa
6,180 €/100 ml

od 3

09 €

Absorpčné podložky a vlhčené obrúsky pre pohodlné
prebaľovanie doma i na cestách. Všetko je vyrobené v prémiovej
kvalite a s ohľadom na citlivú detskú pokožku. V sortimente
nájdete aj zdravotnícke pomôcky pre zdravie a pohodlie bábätiek,
medzi ktoré patria nosová odsávačka a infračervený teplomer.

/3

49 €

Massage gel, 50 ml

pre mamičku
BEBELO Care mama myslí na citlivé obdobie nastávajúcich a dojčiacich
mamičiek. Ponúka prípravky, ktoré pomáhajú zvládnuť krásne aj náročné
obdobie tehotenstva, pôrodu a dojčenia.

0,016 €/1 ks

od 1

29 €

/1

49 €

Wet wipes, 80 ks

0,126 €/1 ks

od 6

29 €

plienky

/6

99 €

Nursing pads, 50 ks

Plienky BEBELO sa perfektne prispôsobia telíčku vášho bábätka,

poskytujú mu ﬂexibilitu v pohybe a komfort pri nosení. Absorpčná vrstva
so systémom SeconDRY® prináša rýchly pocit sucha a poskytuje optimálnu
ochranu pokožky. Dermatologicky testované.

0,118 €/1 ks

plienky,
28 ks

329/3€

69 €

0,119 €/1 ks

plienky,
36 ks

429/4€

79 €

0,133 €/1 ks

plienky,
54 ks

719/7€

99 €

0,150 €/1 ks

plienky,
48 ks

719/7€

99 €

0,213 €/1 ks

plienkové
nohavičky, 38 ks

809/8€

99 €

* Akcia —10 % platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia —10 % sa nevzťahuje na BEBELO Milk 1.
BEBELO Milk 2 je následná dojčenská výživa. BEBELO Milk 3 je 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. Dbajte na pestrú, vyváženú stravu a zdravý životný štýl svojho dieťaťa.
Dodržujte návod na prípravu a informácie o správnom užití uvedené na obaloch výrobkov.

Sudocrem®
care & protect,
30 g,

ZADARMO
UŠETRÍTE

5,59 €

9,990 €/100 g

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU
Bepanthen® Baby
2× 100 g

19 /22

98 €
99 €

2× 100 g

LMR-CH-20210223-08

Trojaká starostlivosť o bábätká aj mamičky. Bepanthen chráni pred
začervenaním, prirodzene regeneruje a hydratuje. S pantenolom
a mandľovým olejom. Stará sa aj o prsné bradavky po dojčení.
Kozmetický výrobok.

STAROSTLIVOSŤ
O POKOŽKU

Sudocrem® care & protect
100 g

7,990 €/100 g

7 /8

99 €
89 €

100 g

Poskytuje citlivej detskej pokožke trojakú ochranu pred vznikom
zaparenín – chráni, ošetruje a pomáha zabrániť vzniku infekcie.
Dermatologicky testovaná, hypoalergénna masť s obsahom
D-pantenolu, 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.

389,500 €/100 g

779/8€

OPAR

2g

Herpesin krém
2g

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g,
za 11,19 € (z pôvodných 12,19 €), 223,800 €/100 g.
Lieky² obsahujú aciklovir.

-17%

NOVINKA

94,900€/100 ml
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179,900 €/100 ml

49 €

VITAMÍN D

29 €

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. Neslúži
ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.
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9,650 €/100 ml

579/6€

99 €

TRÁVENIE

99 €

10 ml

VITAMÍN C

99 €

CeVitko VITAMÍN C
60 ml

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

CeVitko je jedinečný produkt s obsahom vitamínu C vo forme
sirupu pre deti už od narodenia. CeVitko ako jediný vitamín C na
trhu, vhodný pre deti už od narodenia, neobsahuje konzervanty,
farbivá ani umelé sladidlá. Výživový doplnok.

Nizoral® Care
vlasové tonikum,
100 ml, so

-18%

ZĽAVOU 50 %
LEN ZA

4,89 €

62,714 €/100 g

6,798 €/1 ks
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39 €

Ušné kvapky Auridol®
7g
Auridol® na bolesť uší obsahuje 2 účinné látky, pričom neobsahuje
žiadne pomocné látky, ako napr. alkohol. Zdravotnícka pomôcka.

20,817 €/100 ml

99 €

39 €

BOLESŤ UŠÍ

49 €

5 ks

TEST COVID

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
5 testov v balení
Nazálny antigénový rýchlotest od švajčiarskej spoločnosti Roche
určený na samotestovanie v pohodlí domova. Jednoduchší
a pohodlnejší odber z prednej časti nosa, nie z nosohltana.
Spoľahlivý výsledok už po 15 minútach. Zdravotnícka pomôcka.
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49 €

LUPINY

60 ml

4,890 €/100 ml

+ 489/9 €
100 ml

79 €

Nizoral® šampón 2 %
60 ml
Číslo 1 v terapeutickej starostlivosti o vlasy v Európe. Lieči nielen
symptómy, ale hlavne príčiny lupín, seboroickej dermatitídy
a pityriasis versicolor. Výsledky sú viditeľné už po 2 týždňoch
používania a je klinicky dokázané, že reguluje aj príznaky ako
svrbenie a odlupovanie. Liek² obsahuje ketokonazol.
K nákupu Nizoral® šampón 2 %, 60 ml, získate Nizoral® Care
vlasové tonikum, 100 ml (v hodnote 9,79 €), so zľavou 50 %,
len za 4,89 €, 4,890 €/100 ml. Kozmetický výrobok.

2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.
Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Inšpirácia na vianočné darčeky pre všetkých

Pre ženy

Pre mužov

Pre deti

Pre starých rodičov

Pre páry

Pre domácich miláčikov

Darčeky vyberajte na
www.drmax.sk/vianoce

Sila 5 druhov kyseliny
hyalurónovej pre vašu
krásnu a mladistvú pleť

Redukcia vrások
Hydratácia
Ochrana
Vyplnenie
Pružnosť pleti
Exkluzívne iba v lekárňach Dr.Max a na www.drmax.sk

Cítiť pohodlie
si zaslúži každá
Diskrétne a pohodlné riešenie
problému s nežiaducim
únikom moču

-10%
0,149 €/1 ks
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39 €

Mini-plus 16 ks

69 €

0,135 €/1 ks
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69 €

Mini 20 ks

99 €

0,158 €/1 ks
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79 €

Normal 24 ks

29 €

0,180 €/1 ks

359/3€

Extra 20 ks

Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

99 €

www.drmax.sk/beautyclub

2+1

2+1

O
ZADARM

O

M
ZADACR
ELÉ

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

Objavte francúzsku kozmetiku NUANCE
9,980€/ 100 ml

NA
O
PORTFÓLI

Cesta k zdravej pokožke
6,995 €/100 ml

od 4

od 1399 €

99 €

Krém na ruky, 50 ml

SOS hmla, 200 ml

ZĽAVA

-3 €

É
VÝHODN
BALENIA

PE
PRI NÁKU€
NAD 12

O krok bližšie k zdraviu a kráse
28,827€/100 ml

1499 €
Pleťový krém, 52 ml

Darujte zdravie a krásu s VICHY

6299 €
Liftactiv collagen
specialist, 2× 50 ml

Akcia 2 + 1 platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov okrem akciových balení. Akcia 2 + 1 platí na ľubovoľnú kombináciu produktov
URIAGE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavu − 3 € získate pri nákupe ľubovoľných produktov
CeraVe nad 12 €. Výhodné vianočné balíčky VICHY z produktových radov VICHY MINÉRAL 89, LIFTACTIV a NEOVADIOL. Akcie platia od 1. 11. do 31. 12. 2021 alebo do
vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

2+1

ZĽAVA

-8 €

O

M
ZADACR
ELÉ

PE
PRI NÁKU0 €
NAD 29,9

NA
O
PORTFÓLI

Citlivá pleť si zaslúži lepší život
129,967 €/100 ml

Produkty na mieru šité potrebám pokožky
22,490 €/1 l
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2249 €

99 €

HYALU B5 SÉRUM,
30 ml

Sprchový olej, 1 l

É
VÝHODN
BALENIA

ZĽAVA

-10 €
PE
PRI NÁKU0 €
NAD 29,9

Špecialista v starostlivosti o citlivú pleť
6,660€/100 ml

999 €

Termálna voda, 150 ml

Vianočné balíčky pre vašich blízkych

5299 €

Akcia 2 + 1 platí na ľubovoľnú kombináciu produktov LA ROCHE-POSAY zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou
cenou. Zľavu − 8 € získate pri nákupe produktov BIODERMA nad 29,90 € okrem akciových a promo balení. Zľavu − 10 € získate pri nákupe ľubovoľných produktov Avène
zo všetkých produktových radov okrem akciových a promo balení nad 29,90 €. Výhodné vianočné balíčky Eucerin® z produktových radov Eucerin® HYALURON-FILLER
+ 3× EFFECT, HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT, HYALURON-FILLER + ELASTICITY a ANTI-PIGMENT, Q10 ACTIVE a DERMOPURE. Akcie platia od 1. 12. do 31. 12. 2021
alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na
www.drmax.sk/dermokozmetika.

NI
P
ZAP ÍSKAJ
AZ
OBILNEJ AX
M
Y
D
O
H
Ý
V
DR.M
APLIKÁCIE

A NAVYŠE
Zľavové kupóny
platné v lekárni aj online
do konca decembra

-30 %

na produkty
s logom Dr.Max

Vernostná karta
vždy poruke
a prehľad
o aktuálnom stave
bodov
Možnosť vyhľadať
najbližšiu lekáreň
Možnosť rezervácie
liekov na predpis
Rýchly prístup
k e-shopu Dr.Max

-50 %

na produkty značky
URIAGE a NUANCE

doprava
zadarmo

www.drmax.sk/mobilna-aplikacia

INOVATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
PRI VYPADÁVANÍ VLASOV
JEDINEČNÝ KOMPLEX
PATENTOVANÝCH INGREDIENCIÍ
Redensyl® pôsobí na vlasové folikuly
kľúčové pre rast nových vlasov.

-30 %

FiberHance™ posilňuje a zaceľuje
vnútornú štruktúru vlasových
vlákien a znižuje ich lámavosť.

2,795 €/100 ml
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59 €

Maska, 200 ml

99 €

3,145 €/100 ml

629/8€

Šampón/
Kondicionér,
200 ml

99 €

Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max.
Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Kozmetické výrobky.

pri nákupe
v e-shope

