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VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

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. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Hrajte o nové auto a ďalšie skvelé ceny
NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam, bez obsahu 
konzervačných látok, dlhodobý účinok až 10 hodín. Liek5 obsahuje xylometazolínium-chlorid. 
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU OLYNTH®.

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml
Hylak1 forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. Vhodný aj 
pre deti od 2 rokov. K nákupu Hylak forte, 100 ml, získate Hylak 
forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,69 €), LEN ZA 0,01 €, 0,033 €/100 ml.

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

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok 
na perorálny roztok, 14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje väčšinu 
príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, 
kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho nápoja.

NÁDCHA
Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Začína 
uvoľňovať upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Aplikácia ráno 
a večer zaistí úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín. 
Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Otrivin.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla. Lieky na orálne použitie, obsahujú 
benzydamíniumchlorid. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU 
TANTUM VERDE® SO ZĽAVOU – 16 %.

CHRÍPKA  
A BOLESŤ
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tabliet
PARALEN® GRIP1 chrípka a bolesť odstraňuje horúčku, bolesť 
hlavy, upchatý nos a bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti 
únave a ospalosti. VÝHODNE AJ PARALEN® GRIP1, 24 tabliet, 
za 5,59 € (z pôvodných 7,29 €).
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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. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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

BOLESŤ
Ibalgin® 400
48 tabliet
Pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, kĺbov, menštruačných 
bolestiach a horúčkach pri chrípkových ochoreniach. 
Má protizápalový účinok. Liek1 obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ  
A HORÚČKA
MIG-400®
30 tabliet
Rýchly proti bolesti a horúčke. Pre deti od 6 rokov a dospelých. 
Biela politeľná tableta bez laktózy. VÝHODNE AJ MIG® Junior 
2 %, 100 ml1, za 3,19 € (z pôvodných 3,79 €), 3,190 €/100 ml.  
Lieky¹ obsahujú ibuprofén. 

BOLESŤ  
A HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tabliet
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. ASPIRIN® obsahuje 
kyselinu acetylsalicylovú.

BOLESŤ  
A HORÚČKA 
NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
30 kapsúl
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku 
pri chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest. VÝHODNE AJ 
NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES, 20 kapsúl, za 4,39 € 
(z pôvodných 5,29 €). Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ
Panadol Extra Novum
24 tabliet
Panadol1 Extra Novum proti miernej až stredne silnej bolesti hlavy, 
zubov, chrbta, migréne a pri menštruácii. Objavuje sa v krvi 
už do 10 minút.

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

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek
Liek1 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 – 16 %.

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. 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. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
60 + 60 kapsúl
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. 
Výživový doplnok.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
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®.

IMUNITA
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg
60 kapsúl
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. Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú. K nákupu Celaskon® LONG 
EFFECT 500 mg, 60 kapsúl, získate Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 30 kapsúl (v hodnote 
6,79 €), ZADARMO.

MULTIVITAMÍNY  
PRE DOSPELÝCH
Centrum® pre ženy 
Centrum® pre mužov
60 tabliet
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami, vytvorený špeciálne pre 
potreby moderných žien a mužov. Bezgluténový a bez cukru. VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY 
Z RADU Centrum® SO ZĽAVOU – 25 %. Výživové doplnky.

KOZMETIKA
Eucerin®
Pri nákupe 3 produktov Eucerin® získate najlacnejší z nich ZADARMO.  
Akcia platí na všetky produkty Eucerin® okrem akciových balení. Pri rôznych cenách  
produktov získate zadarmo produkt s najnižšou predajnou cenou. Kozmetika.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. Bez cukru a alkoholu. Jahodová 
príchuť. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN LONG EFFECT 75 mg, 20 kapsúl, za 7,49 € 
(z pôvodných 9,79 €), a MUCOSOLVAN Junior sirup, 100 ml, za 4,49 € (z pôvodných 6,19 €), 
4,490 €/100 ml. Lieky1 obsahuju ambroxoliumchlorid.

2+1
ZADARMO
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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. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet
Nová generácia lieku1 proti bolesti, ktorý obsahuje kryštalicky 
čistý dexibuprofén, poskytuje účinnú úľavu od bolesti a nižšiu 
záťaž pre telo.

BOLESŤ
Ibuprofen STADA® 400 mg
20 vreciek
Perorálny prášok s citrónovou príchuťou na lepšiu rozpustnosť 
v ústach, je liek na liečbu slabej až stredne silnej bolesti 
a horúčky. Ibuprofen STADA® 400 mg je taktiež vhodný na liečbu 
bolesti hlavy, krku, príznakov chrípky a prechladnutia. Liek nie je 
potrebné zapíjať, preto je vhodný aj v situáciách keď nemáme 
k dispozícii žiadnu tekutinu na zapitie. VÝHODNE AJ Ibuprofen 
STADA® 200 mg, 20 vreciek za 3,99 € (z pôvodných 4,69 €), 
0,200 €/1 vrecko, ktorý je vhodný aj pre deti od 6 rokov. 
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tabliet
Liek1 na krátkodobú liečbu bolesti hlavy, bolesti v krížoch 
s vyžarovaním do dolných končatín (ischiasu) a pri menštruácii.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
150 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24 hodín. 
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 
2× denne. Ľahko otvárateľný uzáver. Liek² obsahuje diclofenacum 
diethylaminum.

LOKÁLNA  
BOLESŤ
Olfen FORTE 23,2 mg/g gél
150 g
Olfen FORTE 23,2 mg/g gél, sila 2× vyššej koncentrácie účinnej 
látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. 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
Flector® EP náplasť
5 ks liečivých náplastí
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. Lieky2 obsahujú diklofenak epolamín. 

HEMOROIDY
Detralex® 500 mg, 60 tabliet
Emotralex™ rektálna masť, 25 g
Vhodná kombinácia pre pacientov s hemoroidmi. Detralex® 1 je liek s účinnou látkou čistená 
mikronizovaná flavonoidná frakcia. Detralex® lieči prejavy žilového ochorenia – bolesť, pocit ťažkých 
či unavených nôh. Lieči príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy. Emotralex™ hojí, regeneruje, 
upokojuje hemoroidy. Zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie.

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE B6®
MAGNE B6® FORTE tablety obsahujú citrát horčíka na účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky. MAGNE B6® CONTROL 
STRESS prispieva k odolnosti proti stresu. Extrakt z Rhodiola rosea prispieva k odolnosti proti stresu. 
Horčík prispieva k zníženiu únavy. MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje vitamín B9, ktorý 
podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť proti stresu. 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.
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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. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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

KAŠEĽ
Stoptussin
50 ml
Stoptussin1. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie.

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

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

SUCHÝ  
KAŠEĽ
Robitussin™ Antitussicum  
na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup 
100 ml
Účinná úľava od suchého dráždivého kašľa. Bez cukru, príjemná 
višňová príchuť. Pre dospelých a deti od 6 rokov. Liek1 obsahuje 
dextrometorfániumbromid. VÝHODNE AJ LIEKY1 Robitussin™ 
Expectorans na vykašliavanie 100 mg/5 ml sirup, 100 ml 
(guajfenezín), a Robitussin™ Junior na suchý dráždivý kašeľ 
3,75 mg/5 ml sirup, 100 ml (dextro metor fánium hydrobromid), 
za 7,19 € (z pôvodných 8,99 €), 7,190 €/100 ml.

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG
20 šumivých tabliet
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 5,49 € (z pôvodných 6,99 €) a ACC® Long Instant, 
10 vreciek, za 5,89 € (z pôvodných 7,49 €), 0,589 €/1 vrecko. 
Lieky1 obsahujú acetylcysteín.

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

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

PROTI VÍRUSOM
VIROSTOP NASAL SPRAY
20 ml
Fytofontana VIROSTOP prírodný nosový sprej je určený 
na prevenciu, ochranu a zmiernenie príznakov chrípky 
a prechladnutia. Chráni pred prienikom koronavírusu SARS-CoV-2 
do organizmu. Pomáha pri akútnych stavoch ochorenia COVID-19. 
Vhodný od 3 rokov. VÝHODNE AJ VIROSTOP ORAL SPRAY, 
30 ml, za 8,59 € (z pôvodných 9,69 €), 28,633 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

869 €
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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. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

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.

NÁDCHA
PHYSIOMER® nosový sprej hypertonický 
135 ml
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. Len pre 
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU PHYSIOMER® SO ZĽAVOU – 15 %. Zdravotnícke pomôcky.

ZDRAVÉ  
KĹBY
Cemio kamzík®
60 kapsúl
Jedinečné prírodné kolagény na kĺby, väzy a šľachy. Obsahuje 
vitamín C, dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových 
chrupavkách. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula kedykoľvek počas 
dňa. Výživový doplnok. 

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

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Voľnopredajný liek2, 9 na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ  
Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg, 10 čapíkov9, za 6,69 € 
(z pôvodných 8,39 €), 0,669 €/1 ks.

OČI
Lutein Complex Premium
90 kapsúl
Obsahuje luteín, zeaxantín, rybí olej, zinok a betakarotén, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A. Vitamín A a zinok prispievajú 
k udržaniu dobrého zraku. Výživový doplnok.

OČNÉ KVAPKY
Očné kvapky Komplexná starostlivosť
10 ml
Očné kvapky Komplexná starostlivosť prinášaj úľavu od pálenia 
a nepohodlia spôsobeného suchosťou oka. Obsahujú vysokú 
koncentráciu hyaluronátu sodného (0,4 %) v kombinácii s vodnými 
destilátmi z ginkga, čučoriedok, fenikla a pupočníka ázijského. Sú 
vhodné aj pre používateľov kontaktných šošoviek bez nutnosti ich 
vyberania. Vďaka špeciálnemu aplikačnému systému sú použiteľné  
až 6 mesiacov po prvom otvorení. Bez konzervačných látok.  
Zdravotnícka pomôcka. Pri kúpe 1 produktu získate druhý ZADARMO.

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.

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.

1+1
ZADARMO

1899 €
/2669 €

-28% -20%

NOVINKA

-15%

1699 €
/2019 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1099 €
8,141 €/100 ml

135 ml /1299 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1869 €
60 cps /2189 €

S kartou
Dr.Max CLUB

669 €
22,300 €/100 g

30 g /839 €

1999 €
/2199 €

1199 €
119,900 €/100 ml

10 ml
5999 €

/7499 €

recyklačný poplatok 0,02 €

-20%

-15%

od 239 €
0,149 €/1 ks

Mini-plus 16 ks /269 €



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. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VITAMÍN D
Vitamín D3 Teva 2000 IU
10 ml
Výživový doplnok na podporu zdravej imunity. 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
VITAMIN D3 2000 IU
30 ks
NOVINKA: Vitamín D3 v jedinečnej forme rýchlo rozpustného 
filmu, ktorý zabezpečuje rýchlu a dokonalú vstrebateľnosť 
vitamínu D. Rozpúšťa sa na jazyku za pár sekúnd aj bez potreby 
zapitia vodou. Bez laktózy, gluténu a GMO. Výživový doplnok.

VITAMÍN B
Vitamin B Complex Forte
20 tabliet alebo 100 tabliet
Výživový doplnok s obsahom 6 vitamínov skupiny B vo vysokých 
dávkach. Vitamíny B1, B2, B3, B6 a biotín prispievajú k správnemu 
fungovaniu nervového systému. Vitamíny B2, B3, B5 a B6 
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy. Všetky obsiahnuté 
vitamíny navyše prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie.

VITAMÍN D
Detrical 2000
60 tabliet
Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu imunitného 
systému, prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí 
a normálnych svalových funkcií. VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY 
Z RADU Detrical SO ZĽAVOU – 20 %. Výživové doplnky.

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. Neslúži 
ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

VITAMÍNY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tabliet NAVYŠE
Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie.  
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ GS Vitamín C 1000 
so šípkami, 50 + 10 tabliet, za 7,59 € (z pôvodných 8,69 €).  
Výživové doplnky.

VITAMÍNY
Pharmaton® MAN Energy 30+, 30 tabliet 
Pharmaton® WOMAN Energy 30+, 30 tabliet 
Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+, 30 tabliet
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového 
výťažku G115®. PHARMATON® WOMAN ENERGY 30+, 30 tabliet 
a PHARMATON® MAN ENERGY 30+, 30 tabliet. Výživové doplnky 
so špeciálnym zložením, ktoré zodpovedá špecifickým potrebám 
mužského alebo ženského organizmu. Akcia 2 + 1 ZADARMO sa 
vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyobrazených produktov 
Pharmaton®. Pri rôznych cenách produktov získate ZADARMO 
produkt s najnižšou cenou.

VITAMÍNY
nesVITAMINS Vitamin  
D3 2000 I.U. + K2 70 µg
30 alebo 60 kapsúl
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, 30 kapsúl, získate druhé balenie (v hodnote 
15,69 €) ZADARMO. K nákupu nesVITAMINS Vitamin D3 + K2, 
60 kapsúl, získate druhé balenie (v hodnote 27,99 €) ZADARMO. 
Výživové doplnky.

989 €
98,900 €/100 ml

/1079 €
829 €

0,276 €/1 ks

/979 €

NOVINKA

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

od 299 €
20 šumivých tbl

2+1
ZADARMO

2+1
ZADARMO

-20%

639 €
60 tbl /799 €

989 €
98,900€/100 ml

/1079 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1349 €
100 + 20 tbl /1549 €

1129 €
WOMAN Energy 30+

1379 €
Geriavit Vitality 50+

1129 €
MAN Energy 30+

669 €
100 tbl /749 €

219 €
20 tbl /249 €

2799 €
60 cps

1569 €
30 cps

1+1
ZADARMO



Výživový doplnok vhodný pre deti 
od 1 mesiaca. Obsahuje vitamín C, 
ktorý prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému 
a zvyšuje vstrebávanie železa.

PREDSTAVUJEME 
NOVINKY

exkluzívne v lekárňach
Dr.Max

Zdrojom nenasýtených mastných kyselín omega-3-6-9 v prípravkoch A-TOP sú 

výhradne prírodné ingrediencie: argánový, sójový, ricínový a olivový olej, olej zo 

sladkých mandlí a z Inca Ichi a avokádové maslo.

* 100 % prírodné zloženie majú prípravky A-TOP Body Cream a A-TOP Shampoo. 
A-TOP Shower oil obsahuje umývacie zložky s nízkym podielom neprírodných ingrediencií.

Vďaka obsahu esenciálnych omega 3-6-9 

nenasýtených mastných kyselín prípravky 

A-TOP upokojujú suchú podráždenú pokožku 

a pomáhajúju regenerovať.

Šampón
200 mlTelový krém

200 ml

Sprchovací olej 
200 ml

9,99 €
4,995 €/100 ml

Na každodennú
starostlivosť o citlivú
pokožku so sklonom
k atopii

NATURAL

VEGAN
100 %

OMEGA

369

Čistiaca pena rýchlo a šetrne čistí pokožku 
po úniku moču alebo stolice bez použitia 
vody a mydla. Je vhodná pre citlivú pokožku. 
Chráni pred pôsobením agresívnych látok 
obsiahnutých v moči a stolici.

Sterilné bavlnené náplasti určené k nastrihaniu.
Na zakrytie drobných poranení.

Absorpčné podložky chránia lôžko pred vlhkosťou 
počas výmeny plienok, pri náhodnom úniku moču alebo 
hygienickom úkone. Sú vyrobené z mäkkého netkaného 
materiálu. Spodná polyetylénová vrstva zabraňuje 
presakovaniu, buničité absorpčné jadro s rozvodnými 
kanálikmi zaisťuje pocit sucha, pohodlia a absorpciu až 
1 980 ml tekutín, ktoré úspešne zadrží vo vnútri jadra. 

Výživový doplnok pre krásne a zdravé vlasy. Obsahuje 
unikátnu kombináciu vysokého obsahu aminokyselín, 
extraktu z prasličky roľnej a komplexu vitamínov 
a minerálov. Praslička roľná prispieva k udržaniu zdravej 
pokožky, nechtov a vlasov a k ich optimálnej mineralizácii. 
Je jedným z najbohatších rastlinných zdrojov kremíka.  
Biotín a zinok prispievajú k udržaniu zdravých vlasov, 
zinok aj k udržaniu zdravých nechtov. 

Jemný telový púder s obsahom 
prírodného mastenca, alantoínu 
a extraktu z rumančeka. 
Je ideálny na starostlivosť 
o pokožku detí aj dospelých. 
Pomáha absorbovať vlhkosť 
a tým zmierňovať podráždenie 
spôsobené nadmerným 
potením. Bez parfumácie.

Týždenný dávkovač liekov. Má oddelené a pevne uzatvorené 
priehradky na časti dňa. Kompaktné cestovné balenie.

Sterilné bavlnené náplasti určené k nastrihaniu.
Na zakrytie drobných poranení.

Prípravok 3BULLUS sa 
zameriava na 3 základné 
aspekty mužského zdravia: 
fungujúcu prostatu, potenciu 
a výkon v zmysle fyzickej 
sily a dobrej odolnosti voči 
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. 

1,99 €
6 × 10 cm, 10 ks

1,99 €
6 × 10 cm, 10 ks2,49 €

8 × 10 cm, 10 ks

2,49 €
8 × 10 cm, 10 ks

4,49 €
14,967 €/100 ml

10,99 €
0,366 €/1 ks

1,99 €

1,99 €
1,990 €/100 g

5,99 €
1,498 €/100 ml

10,99 €

19,99 €

Náplasť Sensitive, sterilná, hypoalergénna

Náplasť Classic, sterilná

Pill Box Mini

Safeel® Cleansing Foam, 400 mlBody Powder, 100 g

Vitamin C Baby, 30 ml

Skinexpert by Dr.Max ReviHair®, 60 kapsúl

3BULLUS, 90 kapsúl

Safeel® Incontinence Underpads, 30 ks

6. Liek na zubné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší 
spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná iba na odporúčanie pediatra. Viac informácií na obaloch výrobkov. Potravina na osobitné výživové účely.  
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.  
Akcia platí od 1. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ZUBY  
A ZUBNÉ NÁHRADY
Dr.Max PRO32®
PRO32 – produkty na starostlivosť o zuby pre celú rodinu. Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú 
kombináciu produktov PRO32®. Zadarmo vždy produkt s najnižšou cenou.

DENTÁLNA HYGIENA
elmex® gelée
25 g
Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých, ako aj u pacientov so zubnými 
strojčekmi. Liek⁶ podporuje remineralizovanie zubnej skloviny.

IMUNITA
Betaglukán sirup
245 ml
Prípravok obsahuje čistené betaglukány z hlivy ustricovej 
a vitamín C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému a zvyšuje vstrebávanie železa. Prípravok je určený pre 
deti, takže má príjemnú pomarančovú príchuť. Výživový doplnok.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar® Premium 2 
700 g
Sunar® Premium 2, 3, 4, 700 g. S mliečnym tukom, bez 
palmového oleja. Naša najlepšia receptúra s vitamínmi A a C* pre 
správnu funkciu imunitného systému. Železo* pre podporu rozvoja 
kognitívnych funkcií. *Podľa zákona obsahujú všetky následné 
mlieka.

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

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
Sudocrem® care & protect
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 5,89 €), ZADARMO. 
Zdravotnícke pomôcky.

LUPINY
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 10,29 €), so zľavou 50 %, 
len za 5,09 €, 5,090 €/100 ml. Kozmetický výrobok.

-25%

-20%

od 199 €
1,990 €/1 ks

zubná kefka 1 ks
709 €

28,360 €/100 g

/819 €

799 €
3,261 €/100 ml

/999 €

1399 €
1,999 €/100 g

700 g /1599 €
109 €

0,014 €/1 ks

Wet Wipes, 80 ks /149 €

799 €
7,990 €/100 g

100 g /929 €

Sudocrem®  
care & protect,  

30 g,
ZADARMO

UŠETRÍTE
5,89 €

Nizoral® Care  
vlasové tonikum,  

100 ml, so
ZĽAVOU 50 %

LEN ZA
5,09 €

+ 509 €
5,090 €/100 ml

100 ml /1029 €
1349 €

22,483 €/100 ml

60 ml

2+1
ZADARMO



Výživový doplnok vhodný pre deti 
od 1 mesiaca. Obsahuje vitamín C, 
ktorý prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému 
a zvyšuje vstrebávanie železa.

PREDSTAVUJEME 
NOVINKY

exkluzívne v lekárňach
Dr.Max

Zdrojom nenasýtených mastných kyselín omega-3-6-9 v prípravkoch A-TOP sú 

výhradne prírodné ingrediencie: argánový, sójový, ricínový a olivový olej, olej zo 

sladkých mandlí a z Inca Ichi a avokádové maslo.

* 100 % prírodné zloženie majú prípravky A-TOP Body Cream a A-TOP Shampoo. 
A-TOP Shower oil obsahuje umývacie zložky s nízkym podielom neprírodných ingrediencií.

Vďaka obsahu esenciálnych omega 3-6-9 

nenasýtených mastných kyselín prípravky 

A-TOP upokojujú suchú podráždenú pokožku 

a pomáhajúju regenerovať.

Šampón
200 mlTelový krém

200 ml

Sprchovací olej 
200 ml

9,99 €
4,995 €/100 ml

Na každodennú
starostlivosť o citlivú
pokožku so sklonom
k atopii

NATURAL

VEGAN
100 %

OMEGA

369

Čistiaca pena rýchlo a šetrne čistí pokožku 
po úniku moču alebo stolice bez použitia 
vody a mydla. Je vhodná pre citlivú pokožku. 
Chráni pred pôsobením agresívnych látok 
obsiahnutých v moči a stolici.

Sterilné bavlnené náplasti určené k nastrihaniu.
Na zakrytie drobných poranení.

Absorpčné podložky chránia lôžko pred vlhkosťou 
počas výmeny plienok, pri náhodnom úniku moču alebo 
hygienickom úkone. Sú vyrobené z mäkkého netkaného 
materiálu. Spodná polyetylénová vrstva zabraňuje 
presakovaniu, buničité absorpčné jadro s rozvodnými 
kanálikmi zaisťuje pocit sucha, pohodlia a absorpciu až 
1 980 ml tekutín, ktoré úspešne zadrží vo vnútri jadra. 

Výživový doplnok pre krásne a zdravé vlasy. Obsahuje 
unikátnu kombináciu vysokého obsahu aminokyselín, 
extraktu z prasličky roľnej a komplexu vitamínov 
a minerálov. Praslička roľná prispieva k udržaniu zdravej 
pokožky, nechtov a vlasov a k ich optimálnej mineralizácii. 
Je jedným z najbohatších rastlinných zdrojov kremíka.  
Biotín a zinok prispievajú k udržaniu zdravých vlasov, 
zinok aj k udržaniu zdravých nechtov. 

Jemný telový púder s obsahom 
prírodného mastenca, alantoínu 
a extraktu z rumančeka. 
Je ideálny na starostlivosť 
o pokožku detí aj dospelých. 
Pomáha absorbovať vlhkosť 
a tým zmierňovať podráždenie 
spôsobené nadmerným 
potením. Bez parfumácie.

Týždenný dávkovač liekov. Má oddelené a pevne uzatvorené 
priehradky na časti dňa. Kompaktné cestovné balenie.

Sterilné bavlnené náplasti určené k nastrihaniu.
Na zakrytie drobných poranení.

Prípravok 3BULLUS sa 
zameriava na 3 základné 
aspekty mužského zdravia: 
fungujúcu prostatu, potenciu 
a výkon v zmysle fyzickej 
sily a dobrej odolnosti voči 
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. 

1,99 €
6 × 10 cm, 10 ks

1,99 €
6 × 10 cm, 10 ks2,49 €

8 × 10 cm, 10 ks

2,49 €
8 × 10 cm, 10 ks

4,49 €
14,967 €/100 ml

10,99 €
0,366 €/1 ks

1,99 €

1,99 €
1,990 €/100 g

5,99 €
1,498 €/100 ml

10,99 €

19,99 €

Náplasť Sensitive, sterilná, hypoalergénna

Náplasť Classic, sterilná

Pill Box Mini

Safeel® Cleansing Foam, 400 mlBody Powder, 100 g

Vitamin C Baby, 30 ml

Skinexpert by Dr.Max ReviHair®, 60 kapsúl

3BULLUS, 90 kapsúl

Safeel® Incontinence Underpads, 30 ks



www.sutaz.drmax.sk
* Za voľnopredajný sortiment sa nepovažuje liek, ktorého výdaj sa viaže na lekársky predpis, dietetická potravina, ktorá je uvedená v zozname 
kategorizovaných dietetických potravín, ani zdravotnícka pomôcka, ktorá je uvedená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ak 
sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Organizátorom súťaže, ako aj prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je 
spoločnosť MIRAKL, a.s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 35895136.

Ako hrať?
1. Nakúpte voľnopredajný sortiment v lekárňach Dr.Max 
 alebo v online lekárni na www.drmax.sk.*
2. Za každých 12 € s DPH nákupu získate súťažný žreb.
3. Zotrite políčko so súťažným kódom.
4. Zadajte 9-miestny kód a kontaktné údaje
  na www.sutaz.drmax.sk.

V prípade online nákupu vám bude žreb doručený 
spolu s tovarom. Registrácia žrebov je možná 
do 15. 3. 2022. Podmienkou zapojenia sa do súťaže 
je členstvo vo vernostnom programe Dr.Max CLUB. 
Viac informácií o súťaži a zásadách spracúvania vašich 
osobných údajov nájdete na www.sutaz.drmax.sk. 

Súťaž prebieha od 1. 2. do 28. 2. 2022.

50×
KOLOBEŽKA

SENCOR

150×
SODASTREAM

ilustračné foto výhier

Výhra pre vás
aj pre planétu
Nakúpte nad 12 € a hrajte o nové plug-in 
hybridné SUV a ďalšie skvelé ceny

PEUGEOT
3008
PLUG-IN
HYBRID



www.drmax.sk/beautyclub

Zľava – 30 % sa vzťahuje na celé portfólio značky URIAGE. Zľava – 30 % platí na celé portfólio značky NUANCE. Akcia 
2 + 1 ZADARMO platí na celé portfólio značky Eucerin® okrem akciových balení. Pri rôznych cenách produktov získate 
zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí 
od 1. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete 
na www.drmax.sk/dermokozmetika.

Tajomstvo Termálnej vody URIAGE

349 €
6,980 €/100 ml

Termálna voda, 50 ml
/499 €

Medicínska starostlivosť pre krásnu pleť

1279 €
3,198 €/100 ml

pH5 Sprchový gél, 
400 ml

ZĽAVA

-30%
NA CELÉ

PORTFÓLIO
2+1
 ZADARMO

ZĽAVA

-30%
NA CELÉ

PORTFÓLIO

Ako si zostaviť rutinu 
starostlivosti o pleť?
Hoci má každá pleť trochu odlišné 
potreby, základ zostáva rovnaký. 
Vaša každodenná rutina by sa mala 
začať čistením pleti. Následne pleť 
dočistite tonikom, ten vyrovná pH pleti 
a odstráni zvyšky nečistôt. Pod pleťový 
krém je vhodné aplikovať sérum, ktoré 
cieli na konkrétny problém vašej pleti. 
Po aplikácii séra prichádza na rad 
ošetrujúci krém, ktorý nielen hydratuje, 
ale má tiež za cieľ udržať pokožku 
sviežu a vypnutú. Posledným krokom 
je ochrana pred UV žiarením 
s prípravkami s SPF.

349 €
6,980 €/100 ml

Krém na ruky, 50 ml
/499 €

Objavte francúzsku kozmetiku NUANCE



Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyššie vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Akcie platia od 1. 2. do 28. 2. 2022 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Akcie 
nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Helisolv sirup, 120 ml, je liek na vnútorné použitie, obsahuje suchý extrakt 
z listu brečtana. Tussical, 200 ml, je liek na vnútorné použitie, obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát. Pred použitím lieku si pozorne 
prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

-25%

1+1
ZADARMO

Produkty Dr.Max
pre vaše zdravie

1399 €
40 cps

Laktobacily „10“ 
Premium
40 kapsúl499 €

4,158 €/100 ml
Helisolv 
sirup
120 ml499 €

0,250 €/1 ks
Ginger + Honey 
Hot Drink
20 vreciek

2249 €
/2999 €

Complex 6 
Aktiv 
180 tabliet

559 €
0,186 €/1 ks

/749 €

Magnesium 
Sticks 
400 mg 
30 vreciek

599 €
/799 €

Vitamin C 
Imuno Akut 
30 kapsúl

369 €
/499 €

Vitamin D 
1000 I.U. 
60 kapsúl 599 €

2,995 €/100 ml

/799 €

Tussical 
200 ml

1499 €
/1999 €

Multivitamin 
Generation 50+,
Multivitamin Energy 
100 tabliet

Laktobacily „6“
30 alebo 
60 kapsúl1499 €

60 cps
799 €
30 cps

Hliva 
Forte 
60 alebo 
120 tabliet

1349 €
120 tbl /1799 €

749 €
60 tbl /999 €


